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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

expresie a cursului mereu ascendent al tradiționalelor legături 

româno-bulgare, a voinței comune de a extinde conlucrarea multilaterală, 

in interesul construcției socialiste, al cauzei păcii și înțelegerii 

in Balcani, Europa și întreaga lume, ieri a început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV
La sosirea in Capitală, primire caldă.

entuziastă, aclamații pentru prietenia

dintre cele două țări și popoare
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, marți a sosit la Bucu
rești tovarășul Todor Jivkov. secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, care, 
în fruntea unei delegații de partid 
și de stat a Republicii Populare 
Bulgaria, efectuează o vizitii ofi
cială de prietenie in Republica So
cialistă România.

Noul dialog dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov se inscrie in spiritul 
relațiilor tradiționale româno-bul
gare și este menit să contribuie, 
asemenea celorlalte intilniri la ni
vel inalt. la adincirea prieteniei și 
conlucrării dintre cele două țări, 
partide și popoare, la cauza gene
rală a socialismului, la eforturile 
pentru întărirea păcii in lumea în
treagă .

Ceremonia sosirii înaltului oaspe
te a avut loc pe aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește. Deasupra 
salonului oficial se aflau portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov. încadrate de drape
lele de stat ale României și R.P. 
Bulgaria. Pe mari pancarte erau în
scrise, in limbile română și bulgară, 
urările : „Bun venit in Republica 
Socialistă România tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii

Populare Bulgaria", „Să se dezvolte 
continuu relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria, in in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
generale a socialismului, păcii, in- 
felegerii și cooperării in Balcani. 
Europa și in intreaga lume!".

...Ora 10,30. Aeronava preziden
țială aterizează pe pista aeropor
tului.

La coborițea din avion, tovarășul 
Toilor Jivkov este int.impinăt' eu' 
cordialitate de tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu. Cei doi conducători de 
partid și de stat iși string călduros 
miinile, se imbrățișează priete
nește.

In întimpinarea înaltului oaspete, 
pe aeroport se aflau tovarășii Emil 
Bobu, Nicolae Constantin, Manea 
Mănescu. Constantin Olteanu, 

- Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Stefan Andrei, Nicu Ceaușescu, 
Petru Enache, Nicolae Giosan, 
Tudor Postelnicii, Ion Stoian, loan 
Totu. Silviu Curticeanu, precum și 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții centrale, 
organizații de masă 
generali.

Erau prezenți Liviu 
basadorul României la 
Stoicev, ambasadorul 

și obștești,

Minda. am- 
Sofia. Todor 
Bulgariei la 

București, precum și membrii Am
basadei Bulgariei.

(Continuare in pag. a Il-a)

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, marți, 18 decembrie, convor
birile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Roma
nia, și tovarășul Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

La convorbiri participă :

Din partea română : tovarășii 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ion Stoian, membru su
pleant. al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar Jal C.C. al P.C.R., loan 
Totu, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală de Colabo

rare economică și tehnico-științifică. 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. ministrul afacerilor exter
ne, Constantin Mitea, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român și președintelui Republicii 
Socialiste România, Decebal Urdea, 
membru al C.C. al P.C.R., adjunct al 
ministrului finanțelor, Liviu Minda, 

ambasadorul României în R.P. Bul
garia.

Din partea bulgară: tovarășii Grișa 
Filippv, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, Petar Mladenov, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, ministrul afacerilor ex
terne, Andrei Lukanov, membru su

pleant al Biroului Politic al. Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, vicepreședinte, al Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, președintele părții 
bulgare in Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică și 
tehnico-științifică, Dimităr Stanișev, 
secretar al Comitetului Central al

(Continuare în pag. a Xl-a)

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu

și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea tovarășului Todor Jivkov
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. și tovărășii Elena 
Ceaușescu au oferit, marți, un dineu 
oficial in onoarea tovarășului Todor 
Jivkov. secretar geperal al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bul
garia.

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Todor Jivkov

Stimate tovarășe Todor 
Jivkov,

Stimați prieteni bulgari,
Tovarășe și tovarăși,
îmi face o deosebită plăcere să 

vă adresez — și in acest cadru — 
dumneavoastră, dragă tovarășe 
Todor Jivkov, și Întregii delegații 
de partid și de stat bulgare, un 
călduros salut, tovărășesc și cele 

bune. urări de bun venit în 
patria noastră.

Vizita oficială pe care o faceți în 
România ne dă prilejul să conti
nuăm tradiționalele noastre intil
niri și convorbiri, care au conferit, 
de fiecare dată, noi impulsuri bu
nelor relații de prietenie și colabo
rare- dintre partidele, țările și po
poarele noastre. Sînt încredințat că, 
în cadrul convorbirilor pe care 
le-am inceput astăzi, vom găsi îm

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
Lina Ciobanii. Nicolae Constantin, 
Ion Dincă. Miu Dobrescu. Ludovic 
Fazekas. Alexandrina Găinușe. Ma
nea Mănescu. Constantin Olteanu. 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Ștefan Andrei. Nicu 
Ceaușescu, Petru Enache. Nicolae 
Giosan.. Suzana Gâdea. An,a Mureșan,

preună noi posibilități de a inten- 
• silica și mai mult colaborarea și 

conlucrarea tovărășească dintre ță
rile, partidele și popoarele noastre. 
Noi apreciem in mod deosebit sta
diul inalt la care se află relațiile 
româno-bulgare — și considerăm 
că trebuie să facem, și in conti
nuare. totul pentru ca nivelul aces
tor relații să crească necontenit, să 
se afirme, din toate punctele de 
vedere,- ca un exemplu de ra
porturi intre state socialiste vecine 
și prietene. Considerăm că aceasta 
este în interesul dezvoltării con
strucției socialiste în țările noastre, 
al cauzei generale a socialismului, 
colaborării și păcii in lume.

Popoarele român și bulgar au 
sărbătorit anul acesta împlinirea a 
patru decenii de dezvoltare liberă 
pe calea socialismului. în acești

(Continuare în pag. a lll-a)

Tudor Postelnicu, Ion Radu. Ion 
Stoian, loan Totu, Ion Ursu, Silviu 
Curticeanu. precum și membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului.

Au luat parte tovarășii Grișa Fili- 
pov, Petâr Mladenov, Andrei Luka
nov. Dimităr Stanișev.

Au fost prezente, de asemenea, 
persoane oficiale române și bulgare.

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Tovarășe și tovarăși,
Doresc, in primul rind. să exprim 

mulțumiri pentru invitația ca o' 
delegație de partid și de stat a Re
publicii Populare Bulgaria să vizi
teze Republica Socialistă România.

Noi sîntem bucuroși că ne aflăm 
din nou pe pâmînt românesc. în 
numele tovarășilor mei din delega
ție și al meu, mulțumesc pentru 
primirea tovărășească, cordială pe 
care ne-a rezervat-o populația 
Bucureștiului — capitala ospitalie
ră a patriei dumneavoastră so
cialiste.

în manifestările de stimă și prie
tenie cu care ne-ați întîmpinat noi

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au rostit toasturi.

Urmărite cu viu interes și subli
niate cu aplauze, toasturile au fost 
marcate, în mod solemn, după înche
ierea lor. de intonarea imnurilor de 
stat ale Republicii Populare Bulga
ria și Republicii Socialiste România.

vedem o expresie a legăturilor și 
relațiilor frățești dintre cele două, 
popoare vecine ale noastre. Priete
nia bulgaro-română constituie o 
valoroasă^ cucerire comună. Aceas
ta este o prietenie consolidată în 
lupta celor două popoare pentru li
bertate națională și socială, o prie
tenie care, in anii edificării socia
liste, cunoaște o adevărată în
florire.

Tovarășe și tovarăși,
Astăzi au avut loc primele noas

tre intilniri și convorbiri. Avem 
satisfacția că acestea se desfășoară 
într-un spirit de cordialitate și în
țelegere reciprocă. Consider că 
voi exprima părerea noastră comu-' 
nă dacă relev că bilanțul pe care 
l-am făcut dezvoltării de pînă

(Continuare în pag. a Hl-a)
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începerea convorbirilor oficiale

La sosirea io Capitală, primire caldă, entuziastă, aclamații pentru prietenia dintre cele două țări și popoare
(Urmare din pag. I)

de Stat 
ai 
a

dele- 
R. P.

aero-pe

și
în revistă garda

îi sînt prezentate 
române prezente

și _bulgari oferă
și

Tovarășul Todor Jivkov este înso
țit în această vizită de tovarășii 
Grișa Filipov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, Petăr Mladenov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, ministrul afacerilor 
externe, Andrei Lukanov, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții bulgare în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, Dimităr 
Stanișev, secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, Niko Iahiel, membru al C.C. 
al P.C. Bulgar, consilier al secreta
rului general al C.C. al P.C. Bulgar 
și președintelui Consiliului ' 
al R. P. Bulgaria, membri 
gației de partid și de stat 
Bulgaria.

O gardă militară, aliniată . 
port, prezintă onorul. Se intonează 
imnurile de stat ale Republicii Popu
lare Bulgaria și Republicii Socialiste 
România. în semn de salut sînt trase 
21 salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Todor Jivkov trec 
de onoare.

înaltului oaspete 
persoanele oficiale 
pe aeroport.

Pionieri români 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
Todor Jivkov buchete de flori.

De pe un podium, special amena
jat, cei doi conducători de partid și 
de stat primesc defilarea gărzii de 
onoare.

In întîmpinarea înaltului oaspete, 
pe aeroport au venit mii de locuitori 
ai Capitalei, care poartă portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, flutură stegulețe in 
culorile naționale ale României și 
Bulgariei, aplaudă și ovaționează în
delung.

Animați de profunde sentimente de 
stimă și prețuire față de conducătorii 
de partid și de stat ai României și 
Bulgariei, cei veniți în intimpinare 
scandează cu însuflețire „Ceaușescu 
— Jivkov !“, manifestînd deplina sa
tisfacție față de noul dialog la nivel 
înalt dintre conducătorii celor două 
partide și state, față de întărirea 
continuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare activă dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre România și Bulgaria, 
dintre popoarele noastre.

In aplauzele entuziaste ale celor 
prezenți, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov părăsesc aeroportul 
într-o mașină escortată de motoci- 
cliști, îndreptindu-se spre reședința 
rezervată

Traseul 
cială de 
drapelele 
cialiste România și Republicii Popu

înalților oaspeți.
străbătut de coloana ofi- 

mașini este împodobit cu 
de stat ale Republicii So-

lare Bulgaria. Mii de cetățeni salută 
cu deosebită căldură pe conducătorii 
de partid și de stat ai României și 
Bulgariei. Cei veniți in intimpinare 
poartă pancarte și panouri pe care 
se pot citi cuvinte de bun sosit, 
urări în cinstea prieteniei și solida
rității militante dintre țările, parti
dele și popoarele noastre.

Au loc momente semnificative 
pentru atmosfera deosebit de căl
duroasă. în Piața Scînteii, tineri 
sportivi înalță o piramidă în vîrful 
căreia poartă portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
încadrate de drapelele de stat ale 
celor două țări. Diverse ansambluri 
artistice prezintă in cinstea înalților 
oaspeți scurte programe artistice de 
o deosebită exuberanță.

Miile de locuitori ai Capitalei 
aplaudă, ovaționează îndelung, scan
dează cu însuflețire „Ceaușescu — 
Jivkov !“.

La intrarea în Piața Aviatorilor, 
purtători ai cravatelor roșii cu tri
color dau semnalul pentru onor. To-- 
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov coboară din mașini. Grupuri 
de tineri și tinere le înmînează bu
chete de flori. Cei doi conducători 
de partid și de stat sînt rugați să 
primească insigna și cravata de pio
nier.

Tovarășlt Nicolae Ceaușescu șl 
Todor Jivkov sint invitați să se prin
dă, alături de tineri și tinere Im- 
brăcați în frumoase costume națio
nale, in hora prieteniei.

(Urmare din pag. I)

Partidului Comunist Bulgar, Niko 
Iahiel, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
consilier politic al secretarului ge
neral al C.C. al P.C. Bulgar și pre
ședintelui Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, Todor Stoicev, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, ambasadorul Re
publicii Populare Bulgaria în Repu
blica Socialistă România, Dimităr 
Kalinov, adjunct al ministrului fi
nanțelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, și în acest cadru, tovarășului 
Todor Jivkov, în numele conducerii 
partidului și statului nostru, un 
călduros bun sosit în țara noastră, 
exprimînd deplina satisfacție pentru 
noul dialog româno-bulgar la nivel 
înalt, care reprezintă un moment de 
deosebită însemnătate în bogata cro
nică a legăturilor de strînsă prie
tenie dintre partidele și popoarele 
noastre. Conducătorul partidului și 
statului nostru a subliniat convin
gerea că vizita oficială de prietenie 
întreprinsă de tovarășul Todor Jiv
kov în aceste zile în România, schim
burile de vederi ce vor avea loc cu 
acest prilej, înțelegerile la care se va 
ajunge vor da noi dimensiuni cola
borării româno-bulgare, 
bilateral, cit și în sfera 
naționale.

atît pe plan 
vieții inter-

însoțiți de entuziasmul deosebit al 
celor prezenți pe traseu, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
se îndreaptă spre reședință. La tre
cerea coloanei oficiale pe Bulevardul 
Aviatorilor izbucnesc urale și ovații. 
Cetățenii Capitalei își exprimă din 
nou sentimentele de stimă și prețuire 
pe care le nutresc față de poporul 
bulgar, satisfacția pentru noua întîl- 
nire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au răspuns cu căldură 
manifestărilor prietenești adresate 
de mulțime.

La reședința oficială, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
s-au întreținut într-o atmosferă 
cordială.

Mulțumind pentru invitația de a 
vizita din nou România, pentru calda 
ospitalitate cu care a fost întîmpinat, 
tovarășul Todor Jivkov a transmis, 
la rindul său, un cordial salut din 
partea conducerii de partid și de stat 
bulgare și a relevat satisfacția de a 
se reîntîlni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a avea un nou schimb 
de păreri în probleme de interes co
mun. In numele C.C. al P.C.B., al 
Biroului Politic și al Secretariatului 
C.C. al P.C.B., tovarășul Todor Jivkov 
a adresat, și în acest cadru, calde fe
licitări tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru realegerea sa ca secretar ge
neral al Partidului Comunist Român 
și i-a urat noi și tot mai mari succese 
în înalta funcție încredințată de 
partid. Evocînd caracterul fructuos 
al întîlnirilor la nivel înalt, tovarășul 
Todor Jivkov și-a exprimat încrede
rea că noua vizită pe care o face 
în România, convorbirile și înțelege
rile la care se va ajunge vor da noi 
impulsuri dezvoltării pe mai departe 
a bunelor relații statornicite între 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria.

Sub semnul dorinței comune de a 
se adinei continuu tradiționalele ra
porturi dintre partidele, țările și po

poarele noastre, au început convorbi
rile oficiale dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, care pri
lejuiesc o amplă analiză a stadiului 
actual și perspectivelor conlucrării 
româno-bulgare, precum și a princi
palelor probleme internaționale, în
deosebi a celor legate de situația din 
Balcani, din Europa.

în cadrul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae .Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov au procedat Ia o informare 
reciprocă referitoare la preocupările 
majore și succesele înregistrate de 
partidele și popoarele din cele două 
țări, la modul în Care sînt aduse la 
îndeplinire importantele obiective ale 
actualei etape a construcției socialis
te stabilite de cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist
Român și, respectiv, Congresul al 
XII-lea al Partidului
Bulgar.

Cei doi conducători de 
de stat s-au informat, de 
în legătură cu preocupările de viitor 
ale P.C.R. și P.C.B., ale poporului 
român și poporului bulgar privind 
edificarea socialistă în țările lor, mai 
buna gospodărire a resurselor ma
teriale și umane in vederea dezvol-' 
tării intensive a industriei și agri

Comunist

partid și 
asemenea,

a fost pu- 
frecventele 
nivelul cel 
România și

culturii, ST asigurării mersului neîn
trerupt al României și Bulgariei pe 
calea progresului economic și social, 
a bunăstării și civilizației. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov au subliniat evoluția pozitivă 
a relațiilor pe multiple planuri sta
tornicite între România și Bulgaria, 
rezultatele rodnice ale colaborării lor 
reciproc avantajoase în diferite do
menii de activitate.

S-a apreciat că extinderea relații
lor dintre cele două țări 
ternic impulsionată de 
întîlniri și convorbiri la 
mai înalt, desfășurate in 
în Bulgaria, de traducerea în viață 
a măsurilor stabilite.

Convorbirile au prilejuit reafirma
rea hotăririi ambelor țări de a ac
ționa în continuare pentru valorifi
carea la un nivel superior a posibi
lităților de colaborare de care dispun 
economiile naționale ale României și 
Bulgariei, pentru întărirea în con
tinuare a raporturilor, lor pe multiple 
planuri, ceea ce corespunde intere
selor popoarelor noastre, cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

Convorbirile șe desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

Primire caldă, prietenească, pe traseul străbătut de coloana oficială

Rezultate deosebite in realizarea sarcinilor în economie
AU ÎNDEPLINIT

36 unități economice 
din județul Mureș

Hotărite să transpună în viață 
mărețele obiective de dezvoltare 
economico-socială stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, 
colectivele de oameni ai muncii din 
36 de unități economice din jude
țul Mureș au raportat îndeplinirea 
înainte de termen a planului anual 
la producția-marfă industrială. în 
rîndul acestora se situează combi
natul de îngrășăminte chimice 
„Azomureș“, întreprinderea chimi
că „Prodcomplex“ din Tîrgu Mu
reș, Fabrica de anvelope Luduș, în
treprinderea metalurgică „Republi
ca" din Reghin ș.a. Avansul cîști- 
gat va permite oamenilor muncii 
din aceste unități fruntașe să re
alizeze, pînă la sfîrșitul anului, o 
producție-marfă suplimentară în 
valoare de peste 450 milioane lei. 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scînteii").

46 unități economice 
din județul Timiș

în ampla și mobilizatoarea între
cere socialistă pe care o desfă
șoară pentru îndeplinirea exem
plară a planului pe acest an, oa
menii muncii din industria județu
lui Timiș înscriu noi și remarcabile 
realizări în întreaga activitate pro
ductivă. Prin organizarea superi
oară a proceselor de producție și 
a fluxurilor tehnologice, promo-

PLANUL ANUAL
varea progresului tehnic, întărirea 
ordinii și disciplinei, colectivele 
dintr-un număr de 46 unități eco
nomice timișene raportează înde
plinirea înainte de termen a pla
nului anual la indicatorul produc
ție-marfă industrială. în acest fel 
s-au creat condiții pentru reali
zarea și livrarea pînă la finele 
anului, peste prevederile de plan, 
a unor importante cantități de la
minate din oțel, utilaje tehnolo
gice pentru industria minieră, 
produse ale industriei electroteh
nice și electronice, substanțe chi
mice, materiale de construcții, bu
nuri de consum alimentare și a 
altor mărfuri în valoare de peste 
600 milioane lei. (Cezar Ioana, co
respondentul „Scînteii").

45 unități economice 
din județul Bacău

Eforturile deosebite prin care 
oamenii muncii băcăuani răspund 
Îndemnurilor adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a încheia 
anul 1984 cu rezultate cît mai bune 
în producție se concretizează în 
îndeplinirea, pînă acum, a sarcini
lor anuale la principalii indicatori 
în 45 de întreprinderi industriale 
și unități economice din județ. 
Datorită avansului de timp cîștigat 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din unitățile respective vor obține 
suplimentar pînă la 31 decembrie 
importante cantități de cărbune, 
energie electrică, utilaj tehnologic 
pentru industria chimică, mașini- 
unelte pentru prelucrarea metale

lor și alte produse în valoare de 
peste un miliard lei. De menționat 
că întregul spor de producție este 
obținut pe seama creșterii produc
tivității muncii, între primele uni
tăți care au raportat acest succes 
se numără întreprinderea de utilaj

Cărbune peste prevederi
Cu cantitățile de cărbune extras 

din subteran și cariere în aceste 
zile, minerii de la Voievozi, jude
țul Bihor, au ridicat la peste 90 000 
tone producție suplimentară reali
zată de la începutul anului, rapor- 
tind astfel îndeplinirea înainte de 
termen a planului pe 1984. Sugestiv 
este faptul că acest rodnic bilanț 
a fost obținut în condițiile în care 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici de- 
cit cele planificate cu 8,3 la sută, 
iar cele materiale cu 12 Ia sută. 
Despre hărnicia minerilor de aici

Economii de metal și energie electrică
Prin acțiuni tehnice și organiza

torice întreprinse în cursul acestui 
an în vederea reducerii consumu
rilor specifice de materii prime, 
energie și combustibili, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din unită
țile economice ale sectorului 4 din 
Capitală au economisit, în perioada 
care a trecut din acest an, 
14 500 MWh energie electrică, 
13 200 tone combustibil convențio
nal și peste 1 400 tone metal. Mo-, 

Produse noi și modernizate
în întreprinderile industriale și tehnologică din județul Cluj au.

unitățile de cercetare și inginerie fost asimilate și puse în fa-

chimic și întreprinderea elec- 
trocentrale de pe platforma indus
trială Borzești, întreprinderea mi
nieră Comănești, IFET Bacău, 
Trustul de antrepriză construcții- 
montaj Bacău. (Gheorghe Baltă, co
respondentul „Scînteii").

vorbește și faptul că volumul de 
pregătiri miniere stabilit a fost 
depășit cu 26 la sută, iar producti
vitatea mnneii este superioară cu 
15 la sută celor prevăzute prin 
plan. Cu cele mai bune rezul
tate se înscriu sectoarele Cuzap II, 
Suplac șl Vărzari, precum și secto
rul cariere. Avansul de timp cîști
gat le va permite minerilor biho- 
reni să întregească la 100 000 tone 
bilanțul producției suplimentare de 
cărbune obținut în acest an. (Ioau 
Laza, corespondentul „Scînteii").

derriizarea unor instalații și teh
nologii, analizarea minuțioasă a 
consumurilor pe fiecare produs și 
procedeu de execuție, folosirea la 
întreaga capacitate a utilajelor și 
instalațiilor din dotare, recupera
rea și recircularea energiei calo
rice au constituit principalele pre
mise care au stat la baza acestei 
largi acțiuni de reducere a consu
murilor normate. (Agerpres). 

bricație de la începutul anului și 
pînă acum aproape 100 mașini, 
utilaje și aparate noi și moderni
zate. între acestea se numără tipu
rile noi de echipamente termo- 
energetice și prese pentru defor
marea plastică a metalului la com
binatul de utilaj greu, mașini 
textile realizate de întreprinderea 
„Unirea", instalații frigorifice și 
pompe de căldură produse de în
treprinderea „Tehnofrig", mijloace 
de automatizare electronică fabri
cate de întreprinderea de electro
nică industrială și automatizări 
din Cluj-Napoca. De asemenea, au 
fost elaborate sau modernizate 114 
tehnologii noi, care asigură reali-

Unitățile industriale din municipiul Focșani 
au îndeplinit planul anual la export

Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile industriale ale muni
cipiului Focșani, puternic mobili
zate de orientările și îndemnurile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu for
mulate în Raportul prezentat la 
cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului, raportează îndepli
nirea planului la export pe acest 
an, fapt ce a creat premisele de
pășirii acestui indicator cu mai 
bine de 75 milioane lei. Se vor

O nouă capacitate de producție
în cadrul întreprinderii de con

strucții de nave și utilaj tehnolo
gic din Tulcea a fost pusă în 
funcțiune o nouă capacitate de 
producție. Este vorba de cala de 
montaj pentru nave mici; unde s-a 
organizat fluxul de fabricație pen

zarea la parametrii calitativi supe
riori și cu înaltă eficiență eco
nomică fabricația noilor produse și 
conduc Ia creșterea productivității 
muncii și reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale, com
bustibili și energie electrică. Pon
derea valorii produselor noi și mo
dernizate în totalul producției- 
marfă este cu circa 5 la sută mai 
mare decît s-a prevăzut în plan, 
în prezent, aproape jumătate din 
valoarea producției-marfă fabricate 
în județul Cluj o reprezintă pro
dusele noi și modernizate în ac
tualul cincinal. (Marin Oprea, co
respondentul „Scînteii").

livra în plus partenerilor externi, 
ca urmare a solicitărilor suplimen
tare, însemnate cantități de pro
duse laminate și de mecanică fină, 
produse din mase plastice, con- 
fecții-textile și altele. Demn de, 
remarcat este și faptul că industria' 
municipiului Focșani realizează in 
acest an pentru export o producție 
mai mare cu 42 la sută față de 
nivelul atins în anul anterior. (Dan 
Drăgulescu, corespondentul „Scîn
teii").

tru navele de pescuit costier la 
Marea Neagră, barje și alte tipuri 
de nave. Cu aceasta, se încheie 
aici acțiunea de reorganizare a 
fluxurilor tehnologice. Odată cu 
intrarea în funcțiune a noii capa
cități de producție, dotată cu in

stalații automate de sudură, se 
creează posibilitatea sporirii pro
ductivității muncii la montajul cor
purilor de navă cu 15 la sută. 
(Neculai Amihulesei, corespon
dentul „Scînteii").

Recorduri 
ale sondorilor

Sondorii din brigada condusă de 
maistrul Mihai Leancă sînt cunos- 
cuți in cadrul schelei de foraj Ze- 
meș ca adevărați recordmani. Și 
aceasta nu numai pentru faptul că 
cei 32 de oameni lucrează împreu
nă de zeci de ani alcătuind în uni
tate cea mai veche formațiune, ci 
și pentru că ei au forat pină acum 
cele mai adinei sonde din Moldova. 
După sonda de la Vatra Moldovi- 
ței, care a atins adincimea de 
6 028 metri, această brigadă forează 
acum pe zăcămintul de la Contești 
o sondă de mare adincime — 
5 545 de metri. Folosind cele mai 
noi tehnologii (forajul optimizat 
cu jet de fluid inhib și sape cu 
știfturi), ei au reușit într-un timp 
foarte scurt să depășească adinci
mea de 4 500 de metri fără avarii 
sau alte complicații. Inginerul An
drei Jenei, șeful adjunct al secției 
de foraj Conțești, aprecia că 
succesul brigăzii se datorește bunei 
organizări, aprovizionării ritmice 
cu materiale și piese de schimb, 
urmăririi atente a fiecărei opera
țiuni din procesul tehnologic. După 
stadiul actual al lucrărilor se 
apreciază că sonda va fi predată 
producției cu cel puțin 2—3 luni 
mai devreme față de programul de 
foraj. (Gheorghe Baltă, corespon
dentul „Scînteii").
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Recuperarea și refolosirea resurselor materiale
- o cerință esențială pentru asigurarea bazei de materii prime

ÎNFĂPTUI REA PROGRAMUIUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
5

-la baza folosirii intensive a pămintului, a sporirii recoltelor
In prima parte a anchetei pe tema 

recuperării și valorificării materiale
lor refolosibile din cupru și aliaje de 
cupru — publicată în „Scînteia" nr. 
J3 153, din 6 decembrie — ne-am re
ferit la cîteva din cauzele care pro
voacă neajunsuri în desfășurarea a- 
cestei acțiuni. Printre altele arătam 
că cele mai multe greutăți sînt de
terminate de faptul că, în unele uni
tăți economice, materialele refolosi
bile din cupru nu sînt sortate în mod 
corespunzător și ajung amestecate cu 
alte metale feroase și neferoase la 
Întreprinderea „Neferal", specializată 
în valorificarea deșeurilor din cupru. 
Tocmai de aceea insistam asupra ne
cesității popularizării și extinderii 
experienței din acele unități care a- 
cordă o atenție deosebită gospodări
rii resurselor refolosibile din cupru. 
Dealtfel, acesta și este motivul pen
tru care, în continuare, ne vom referi 
la două asemenea experiențe.

O CERINȚA ESENȚIALA : MATE
RIALELE REFOLOSIBILE SA FIE 
ATENT GOSPODĂRITE LA FIECA
RE LOC DE MUNCA. In medie, în 
fiecare lună, la întreprinderea de ra
diatoare, echipament metalic, obiecte 
și armături sanitare din Capitală re
zultă din procesul de fabricație circa 
150 tone șpan de alamă, ceea ce ara
tă că unitatea este o mare consuma
toare de aliaje din cupru. împreună 
cu inginerul Gabriel Marinescu, teh
nolog în secția de armături sanitare, 
unde se prelucrează 95 la sută din 
alama consumată în unitate, urmă
rim „itinerarul" șpanului de alamă. 
Prelucrarea prin așchiere a pieselor, 
direct din bare laminate de alamă, 
se face pe mașini automate, de înalt 
randament.

— Posibilitatea lmpurificăril șpa
nului de alamă cu cel de alte aliaje 
sau metale a fost eliminată prin or
ganizarea unor circuite de transport 
separate pentru fiecare material rc- 
folosibil, în parte, ne spune tehnolo
gul secției. Fiecare material se colec
tează separat, pe categorii și mărci 
de aliaje, iar apoi este transportat în 
conteinere speciale la gospodăria de 
metal a unității.

De reținut că, pentru a se asigura 
evacuarea operativă și cu consum re
dus de forță de muncă a șpanului, 
în secție se montează in aceste zile o 
bandă rulantă subterană. De fapt, 
pentru șpanul de alamă, strîns cu 
grijă în conteinerele existente lingă

fiecare mașină, depozitul este chiar 
hala din apropiere, unde a fost ame
najată prin autodotare o instalație 
de recuperare prin centrifugare a u- 
leiului din șpan. In felul acesta, pe 
de o parte se obține un șpan mai 
curat decit prin simpla decantare a 
uleiului, iar pe de altă parte se re
cuperează cantități mai mari de ulei.

— Ambiția noastră e să recuperăm 
și să reciclăm întreaga cantitate de 
șpan rezultată din strunjirea piese
lor, ne spune tovarășul Mihai Mari
nescu, inginerul-șef al întreprinderii. 
Vrem ca toată alama ce intră in uzi
nă să iasă doar încorporată in pro
duse finite.

Ca atare, un colectiv de proiectant!

ECONOMIILE MARI SE POT A- 
DUNA ȘI CU GRAMUL. Intr-adevăr, 
întreprinderea de mecanică fină din 
București nu este o mare consuma
toare de cupru sau de aliaje din cu
pru. In schimb, pe aceleași mașini, la 
intervale scurte de timp, se prelu
crează metale feroase și neferoase 
diferite. Există deci riscul ca și can
titățile mici de șpan de diferite me
tale rezultate din procesul de pro
ducție să fie amestecate. Oricine vi
zitează însă secțiile de producție 
poate constata că muncitorii au grijă 
să adune în cutii separate șpanul re
zultat din prelucrări și să curețe bine 
mașinile înainte de a trece la prelu
crarea altui tip de aliaj.

Cum este valorificat cuprul 
din „filonul de la suprafață4'? (II)
■ șl elaborat o metodă originală, deo
sebit de eficientă de valorificare in
tegrală a șpanului de alamă. Iar pri
mele rezultate ale experimentărilor 
făcute pînă acum sînt mai mult decit 
promițătoare.

ȘI O SOLUȚIE MAI EFICIENTA 
DECÎT RECIRCULAREA ȘPANU
LUI. „Oricît de rentabilă ar fi recir- 
cularea alamei, preferabil este să se 
obțină totuși cantități cît mai mici de 
deșeuri, precizează inginerul Cezar 
Gruia, șeful atelierului de proiectare. 
De aceea, în prezent, împreună cu 
specialiștii de la întreprinderea „La- 
romet", studiem posibilitatea fabrică
rii unor țevi de alamă cu pereți 
groși, care să fie folosite în locul 
barelor din alamă la realizarea prin 
așchiere a unor repere, ceea ce ar 
reduce în mod substanțial cantitatea 
de șpan rezultată în procesul prelu
crării".

Intr-adevăr, fabricarea țevilor de 
alamă cu pereți groși se impune a 
fi urgentată, astfel încît să se dimi
nueze consumul de materiale și e- 
nergie atît în unitățilg metalurgiei, 
cît și în cele de prelucrări. In fond, 
este total neeconomic să se fabrice 
laminate pline, din care, apoi, să se 
execute șaibe sau piulițe, deci repere 
goale în interior.

La gospodăria de materiale refolo
sibile, depozit cu gestiune și eviden
tă contabil-gestionară, recepția mate
rialelor este făcută de un membru 
al serviciului de control tehnic de 
calitate al unității, Nicolae Marin, 
detașat aici în mod permanent. Tot
odată, s-a stabilit ca secțiile care nu 
sortează materialele refolosibile să 
fie imediat penalizate. Rezultatul a- 
cestor măsuri poate fi văzut cerce- 
tînd conținutul conteinerelor spe
ciale de depozitare a materialelor re
folosibile și în care metalele feroase 
și neferoase sînt colectate separat, pe 
categorii, mărci și tipuri de aliaje. 
„Prin sortare crește și prețul încasat 
pe fiecare categorie de metal, ne 
spune șeful gospodăriei de materiale 
refolosibile, maistrul Marin Chiriță. 
Pe ștraifurile de alamă se încasează 
40 de lei pe kilogram, față de numai 
17,70 lei pe kilogram cit se plătește 
în cazul cînd ștraifurile sînt ameste
cate cu șpan sau alte materiale".

Calitatea materialelor refolosibile 
din aliaje de cupru e probată și de 
faptul că nu s-a primit nici o recla- 
mație din partea beneficiarilor. O 
bună parte din materialele refolosi
bile este valorificată însă chiar in în
treprindere. „De la magazia centrală 
nu se eliberează nici o cantitate de

PRODUCȚIA ANULUI VIITOR - 
pregătită temeinic, la un nivel superior

cupru, alamă sau bronz fără o notă 
de ia depozitul de materiale refo
losibile din care .să rezulte că nu 
există deșeuri ce pot fi valorificate 
— ne spune tovarășul Victor Nico- 
lescu, directorul tehnic al întreprin
derii. Iar pentru a valorifica supe
rior și într-o proporție mai mare ma
terialele refolosibile, în prezent se 
amenajează un atelier de micropro- 
ducție, prin redistribuirea unor 
strunguri, freze și alte mașini-unelte 
•din alte secții ale unității. In acest 
atelier se vor executa o serie de 
repere de mecanică fină din capete 
de bare ce nu mai pot fi folosite în 
secții, după un nomenclator de re
pere pe care l-am și stabilit".

Deci, indiferent dacă unitățile sînt 
mari sau mici consumatoare de cu
pru, materialele refolosibile trebuie 
recuperate și valorificate pină la ul
timul gram. Iar asemenea experiențe 
există în multe alte unități. La în
treprinderea de aparate de măsură și 
control Otopeni, de pildă, șpanul re
zultat din prelucrări este brichetat și 
folosit apoi pentru fabricarea de la
minate de alamă. Bine puse la punct 
sint și tehnologiile de valorificare a 
deșeurilor din cupru la întreprinde
rile „Laromet" București și „Metrom" 
Brașov, unde se realizează, de ase
menea, laminate din alamă, adică 
produse finite de calitate superioară. 
O valoroasă experiență există și Îs 
întreprinderea de conductori electrici 
emailați din Zalău, unde anual se re
introduc în circuitul productiv sute 
și suțe de tone de șpanuri sortate și 
balotate, din care se fabrică produse 
deosebit de valoroase.

Numitorul comun al acestor solu
ții de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile din cupru ? 
Practic, majoritatea tehnologiilor a- 
plicate sînt simple și deci la înde- 
mina oricărei unități consumatoare 
de cupru și de aliaje ale acestui me
tal. Evident, cu o singură condiție : 
să se manifeste, într-adevăr, interes 
și să se acționeze practic pentru re
cuperarea, sortarea și valorificarea 
superioară a materialelor refolosibile 
din cupru. Numai că, din păcate, așa 
cum vom arăta în următoarea an
chetă .pe această temă, nu în toate 
unitățile s-au luat măsurile necesare 
pentru valorificarea cuprului din „fi
lonul de la suprafață". Deci, vom 
reveni.

Ioana DABU

La recenta consfătuire de lucru pe problemele agriculturii, condu
cerea partidului a indicat ca, in cursul iernii, să fie luate toate măsurile 
pentru punerea în stare de funcționare a sistemelor de irigații, efectuînd 
toate lucrările care se impun în această privință, pentru a asigura folosi
rea cu maximă eficiență a acestora în perioada primăverii și verii anului 
viitor. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, în unele județe — Constanța, Tulcea, Brăila, Călărași — se 
înregistrează rămîneri în urmă în ce privește îndeplinirea planului la ame
najări. La întrebarea : cum acționați pentru grăbirea amenaiărilor 
pentru irigații, ne răspund cadre de conducere din întreprinderile de 
execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare din două 
județe — Galați și Ialomița — în care sînt în curs de amenajare mari 
suprafețe pentru irigat.

Și pe timp de iarnă, 
muncă intensă 
pe șantierele 

de hidroameliorații
Inginer Dumitru Năstase, directo

rul întreprinderii de execuție și ex
ploatare a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare Galați : Ca specialist 
care lucrez în domeniul lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, am reținut 
din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta consfătuire de 
lucru pe problemele agriculturii ne
cesitatea înfăptuirii neabătute a pro
gramului de irigații și îmbunătățiri 
funciare, de creștere a potențialului 
productiv al pămîntului. acestea con
stituind principalele căi prin care 
se va acționa și în viitor în vede
rea realizării de recolte mari la ce
reale, plante tehnice, legume, furaje, 
precum și la alte culturi. Sarcina 
noastră este să grăbim lucrările de 
amenajări pentru irigații atît la sis
temele care vor fi folosite în 1985, 
cît și la cele care sînt prevăzute 
pentru viitorul cincinal.

In județul Galați, potrivit Progra
mului național de îmbunătățiri fun
ciare se execută o amplă lucrare de 
amenajări — sistemul Cîmpia Co- 
vurluiului — care va asigura, împre
ună cu celelalte amenajări, iriga
rea a 75 la sută din suprafața agri
colă a județului. Aici se fac desecări 
și combaterea eroziunii solului pe 
toate suprafețele care necesită astfel 
de lucrări. Sîntem in plină activitate, 
iar colectivul unității noastre este de
cis ca pină la începerea campaniei de 
irigații să realizeze. In sistemul de 
Irigații Cîmpia Covurluiului aduc-

țiunile pentru amenajările interioare, 
lucrări efectuate pînă în prezent pe 
23 000 hectare. De asemenea, acțio
năm pentru efectuarea a încă 30 000 
hectare amenajări interioare cu a- 
ducțiunile aferente. Ne-am organi
zat mai bine munca, astfel încît pină 
în luna mai 1985 vom realiza tera- 
samente însumînd 8,3 milioane mc. 
Totodată, vom dala canale pe o su
prafață de 907 000 mp și vom exe
cuta 36 construcții hidrotehnice prin 
turnarea a 67 000 mc betoane.

Experiența și rezultatele obținute 
pînă acum în execuția lucrărilor, în 
gospodărirea mereu mal bună a ma
terialelor, precum și progresele în
registrate în organizarea întregii ac
tivități — în acest an am obținut o 
creștere a productivității muncii de 
peste 20 la sută față de 1983 — do
vedesc că este posibil să ne îndepli
nim sarcinile asumate de a termina 
la timp lucrările de amenajare în 
sistemul de irigații Cîmpia Covurlu
iului. Dealtfel, acționînd mai bine 
organizat, în ultimele trei luni din 
acest an, colectivul I.E.E.L.I.F. 
Galați a reușit să recupereze peste 
30 milioane lei la lucrările de con
strucții montaj. Aceasta se datorea
ză atît îmbunătățirii aprovizionării 
cu conducte de azbociment și „pre- 
mo“, cit și asigurării unor utilaje 
suplimentare. Pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin din planul pe 
1985 este necesar ca Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
prin Direcția generală economică 
pentru îmbunătățiri funciare și con
strucții agricole, să asigure unității 
noastre, în raport de capacitățile ce 
vor fi puse în funcțiune în prima 
parte a anului viitor, materiile, ma
terialele și carburanții necesari. De 
asemenea, ar fi bine ca la principa
lele materiale — conducte de azbo
ciment și „premo" — repartițiile să 
fie date întreprinderii gălățene pen
tru a se putea urmări mai bine mo
dul în care furnizorii se achită de 
obligații. (Dan Plăieșu, coresponden
tul „Scînteii").

Mașinile și utilajele tehnologice 
pentru industria ușoară, mașinile de 
bobinat și de injectat mase plastice, 
piesele turnate din fontă și din ma
teriale neferoase produse la între
prinderea „IMATEX" din Tirgu 
Mureș sînt livrate în zeci de unități 
economice. Totodată, aici se reali
zează o gamă diversificată de bunuri 
de larg consum destinate fondului 
pieței. Nu intîmplător deci, in 
timpul discuțiilor cu muncitori și 
specialiști din întreprindere am auzit 
de multe ori spunîndu-se : „Sîntem 
conștienți de răspunderea pe care o 
avem în realizarea planului la pro
ducția fizică la fiecare sortiment". 
Răspundere pe care comuniștii, >n- 
tregul colectiv s-au străduit să o tra
ducă în fapte.

Rezultatele obținute sint cu atît 
mai remarcabile cu cît auspiciile sub 
care a început producția în acest an 
nu au fost dintre cele mal favora
bile. Practic, la începutul anului, 
planul la producția fizică era nomi
nalizat în proporție de numai 43 la 
sută. Tocmai de aceea, eforturile în
tregului colectiv s-au îndreptat în 
direcția asimilării în fabricație a 
unor produse noi și modernizate, de 
calitate superioară. In felul acesta 
s-au primit imediat și noi comenzi 
din partea beneficiarilor. Iar ca ur
mare, planul la producția fizică pe 
11 luni a fost îndeplinit și chiar de
pășit cu 22 mașini de bobinat și 
13 războaie de țesut. Totodată, planul 
a fost depășit și la producția de ma
șini de injectat mase plastice, bunuri 
de larg consum, piese de schimb și 
utilaje pentru autoutilări. Experiența 
cîștigată In organizarea producției și 
a muncii este folosită .acum din plin 
pentru pregătirea producției anului 
1985. Dar să dăm cuvîntul faptelor. 
Iată, mal întîi, opinia tovarășului 
Mircea Codreanu, directorul între
prinderii :

— In anul 1985, planul este deose
bit de mobilizator. Un singur exem
plu : ponderea exportului in totalul 
producției-marfă crește în anul vii
tor la 25 la sută, față de numai trei 
la sută în acest an. Deci atît pentru 
creșterea producției destinate expor
tului, cît și pentru a face față exi
gențelor tot mai mari ale beneficia
rilor interni va trebui ca și în con
tinuare să acționăm pentru înnoirea 
și modernizarea producției. Această 
cerință a fost subliniată cu pregnanță 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea la recenta plenară co
mună a C.C. al P.C.R. și a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale. Ca atare, am luat măsuri 
pentru nominalizarea produselor 
care vor fi realizate anul viitor, ast
fel Incit să se poată pregăti cores
punzător procesele de fabricație și 
să se asigure baza tehnico-materială.

Eficiența măsurilor luate este do
vedită de faptul că majoritatea pro
duselor noi care vor fi fabricate în 
anul 1985 s-au și lansat în fabricație. 
Pretutindeni — în secțiile de prelu
crări, la turnătorie, montaj, în ate
lierele de sculărle, prototip sau forjă 
— se lucrează de acum în ritmul 
prevăzut pentru prima lună a anului 
1985. „Priviți cîteva din noile noas
tre produse, ne spune Gheorghe Kiss,

șeful secției uzlnaj. Mașinile de țe
sut lînă, realizate în premieră pe 
țară, cele de țesut materiale extra- 
late (în 3 variante constructive), 
destinate în exclusivitate exportului, 
sint în totalitate utilaje de mare 
complexitate, reproiectate în între
gime de specialiștii noștri". In secția 
uzinaj — cu peste 1 000 de lucrători 
— reținem și o altă acțiune între-

La întreprinderea „IMATEX" 
din Tirgu Mureș

prinsă pentru ridicarea calității pro
ducției. Aici, după finalizarea pro
ducției se fac, obligatoriu, probe de 
țesut cu material, urmate de- exami
narea atentă a eșantioanelor, astfel 
încit, la beneficiar, mașinile livrate 
să fie de cea mai bună calitate.

Bineînțeles, preocupările colectivu
lui au avut în vedere pregătirea ri
guroasă a fabricației tuturor produ
selor din nomenclatorul anului 1985. 
Bunăoară, este în curs de execuție 
primul lot-prototip (8 bucăți) din 
seria mașinilor de bobinat automa
te, din care un exemplar a și fost 
expus în acest an la expoziția „Dez
voltarea economică și socială a 
României". Noutatea ? „Aceste ma
șini — ne precizează Hayek Horst, 
director tehnia al întreprinderii — 
reprezintă un complex de roboți care 
execută o serie de operații făcute 
pînă acum manual. Fiind echipată 
cu epuratoare electronice de fir, de
fectele firelor sînt eliminate aproape 
total. In același timp, în procesul de 
bobinare, remediază ruperile de fire 
și asigură relnnodarea mecanică a 
acestora, reducînd astfel operațiile 
manuale, care, practic, se reduc la 
alimentarea cu materiale șl preluarea 
bobinelor finite. Beneficiarii ? Toate 
întreprinderile textile și cu precăde
re Filatura de ață din Rimnicu 
Vîlcea". Măsuri pentru Înnoirea și 
modernizarea producției anului 1985 
s-au luat și în cazul altor utilaje de 
bază din nomenclatorul de fabrica
ție, cum sînt, bunăoară, mașinile de 
injectat mase plastice și alte produse 
solicitate pe piața internă și la ex
port, ale căror prototipuri au și fost 
avizate.

Concomitent cu efortul pentru pre
gătirea și realizarea în timp optim a 
tuturor produselor noi și moderni
zate, o atenție deosebită se acordă 
organizării riguroase a producției in 
fiecare secție șl formație de lucru. 
„Pentru a nu lucra in salturi — ne 
spune directorul întreprinderii — am 
repartizat judicios forța de muncă, 
pe fiecare fază de producție, asigu- 
rînd totodată încărcarea ritmică a 
fiecărui punct de lucru". Intr-un 
cuvînt, producția anului Î985 este 
pregătită temeinic. Mal cu seamă în 
ce privește înnoirea și modernizarea 
acesteia și sporirea, pe această bază, 
a ponderii exportului în totalul 
producției-marfă.

Totuși, mal sînt o serie de proble

me care trebuie urgent rezolvate. 
Producția de utilaje destinate Minis
terului Industriei Ușoare, bunăoară, 
a fost nominalizată în proporție de 
numai 42 la sută. Este necesar deci 
ca atît conducerea unității, cît și cen
trala și ministerul de resort să ia 
măsuri pentru nominalizarea și con
tractarea producției. Totodată, pentru 
ca producția anului viitor, îndeosebi 
a celei de export, să se desfășoare 
ritmic, conducerea unității adresea
ză. și pe această cale, un apel tovă
rășesc întreprinderilor mecanice din 
Brașov, Bacău, Tirgu Secuiesc, Me
diaș de a livra, la termen și în con
diții de calitate superioară, suban- 
samblele contractate, astfel încit din 
primele zile ale anului viitor să se 
poată lucra la nivelul prevăzut prin 
plan.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii*

Combinatul petrochimic Borzești — 
unitate reprezentativă a industriei 
chimice românești — și-a realizat în 
acest an, lună de lună, sarcinile de 
plan la export. După 11 luni, chi- 
rniștii din Borzești. răspunzînd cu 
promptitudine cererilor partenerilor 
externi, au livrat suplimentar la ex
port 9 000 tone de cauciuc butadien- 
stirenic și izoprenic, 3 700 tone PVC, 
3 760 tone fenol, 3 000 tone acid 
monoclor acetic, 1175 tone polistiren 
și alte produse în valoare de 34 mi
lioane lei. Activitatea susținută la 
export a combinatului Ilustrează pri
ceperea și hărnicia petrochimiștilor 
de pe Valea Trotușului, hotărîrea 
lor fermă de a se autodepăși, ambi
ția de a întări prestigiul cîștlgat pe 
piața externă. Și încă un amănunt 
semnificativ, deosebit de important, 
care atestă calitatea înaltă a cauciu
cului, a polistirenului, sodei și a ce
lorlalte produse exportate : in ulti
mii ani, la Borzești nu s-a Înregis
trat nici un refuz sau vreo reclama- 
ție din partea partenerilor externi.

Firește, constituie și aceasta o măr
turie a strădaniei depuse de munci
torii, inginerii și tehnicienii combi
natului pentru aplicarea cu rigurozi
tate, cu perseverență a unui ansam
blu de măsuri tehnice și organizato
rice menite să asigure funcționarea 
la parametrii optimi a tuturor insta
lațiilor, respectarea întocmai a teh
nologiilor de fabricație, adaptarea din 
mers a producției la cerințele pieței 
externe. Avansul de timp cîștigat în 
realizarea contractelor la export a 
creat posibilitatea pregătirii cores
punzătoare a produselor destinate 
partenerilor externi, cu termene de 
livrare în prima parte a anului vii
tor. In acest sens, directorul tehnic 
al combinatului, ing. Virgiliu Băncilă, 
ne-a spus :

— îndeplinim astfel una din sar
cinile subliniate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De acum, pe multe in
stalații și linii tehnologice se află in 
fabricație produse care vor fi livrate 
la export în anul viitor. Un rol deo
sebit in organizarea acestei activități 
revine comisiei pentru producția de 
export. In fiecare secție a combina
tului, colectivele de specialiști și 
muncitori care răspund de realizarea 
în condiții de calitate superioară a

din Focșani 
națională

Cu o dotare tehnică modernă, întreprinderea de scule și elemente hidraulice 
de inaltă calitate, intens solicitate de economia

asigură produse moderne. 
Foto : E. Dichiseanu

Organizare temeinică, 
rezultate pe măsură

Inginer Eugen Popescu, director 
tehnic la întreprinderea de execuție 
și exploatare a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare Ialomița : Pină in 
prezent, în unitățile agricole de stat 
și cooperatiste din județul Ialomița 
au fost amenajate pentru irigații 
190 000 hectare, iar pînă în luna mai 
1985 această suprafață va ajunge la 
203 000 hectare. Pentru cincinalul 
1986—1990 întreaga suprafață agricolă 
a județului Ialomița va fi irigată, 
sarcina noastră fiind de a realiza in 
această perioadă lucrări pentru ame
najări și puneri în funcțiune pe încă 
157 000 hectare. în fiecare an, între
prinderea de execuție și exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
Ialomița are de amenajat aproape 
32 000 hectare.

Pornind de la sarcinile pe care le 
avem de realizat în perioada ce ne-a 
mai rămas pînă la începerea lucră
rilor de irigare a culturilor, se acțio
nează cu forțe sporite la definitiva
rea stațiilor de pompare, a canalelor 
principale de aducțiune, a construc
țiilor hidrotehnice și efectuarea de 
probe pe 23 000 hectare ce sînt ame
najate, în principal, în sistemele 
Bordușani și Ialomița-Călmățui. In 
sistemul Bordușani mai sint de făcut 
definitivări de lucrări pe 5 000 hec
tare din 23 000 hectare cite are sis
temul, iar în sistemul Ialomița- 
Călmățui — pe 14 000 hectare din cele 
84 000 hectare proiectate. Prin fina
lizarea acestor lucrări, pînă în luna 
mai 1985 se vor putea iriga aproape 
toate suprafețele aparținînd unități
lor agricole din consiliile agroindus
triale Țăndărei, Grivița, Gura Ialo- 
miței, Fetești, Slobozia, Făcăeni, 
Bordușani, Movila și Cosîmbești. în
tregul nostru colectiv este preocupat 
pentru realizarea întregului volum 
de lucrări la. timp și de calitate foar
te bună.

Concomitent cu lucrările de ame
najări, noi acordăm o atenție deose
bită întreținerii și aducerii în per
fectă stare de funcționare a sisteme
lor existente. Atît în atelierele cen
trale, cît și în cele ale sistemelor se 
lucrează la repararea și revizuirea 
agregatelor de pompare, instalațiilor 
hidromecanice și aripilor de ploaie. 
De asemenea, se lucrează la decol- 
matarea canalelor și repararea con
strucțiilor hidrotehnice, folosind peste 
50 utilaje terasiere. O atenție deose
bită acordăm pregătirii pentru iriga
rea prin brazde a unor importanta 
suprafețe.

în această perioadă, consiliul oa
menilor muncii din întreprindere se 
preocupă de pregătirea și instruirea 
întregului personal de exploatare. 
Peste 1 000 de electromecanici, agenți 
hidro, mecanici de întreținere și spe
cialiști din cadrul întreprinderii noas
tre își îmbogățesc și își reîmprospă
tează cunoștințele. Tot acUm se pre
gătesc aproape 1 500 de udători, me
canici motopompe, mecanici de în
treținere și specialiști din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, pe 
linia aplicării tehnologiilor la culturi 
irigate, a exploatării agregatelor și 
utilajelor de udare. întreaga pregă
tire și instruire are un profund ca
racter practic, efectuîndu-se in ca
drul sistemelor și, direct, pe terenu
rile amenajate pentru irigații. Prin 
munca ce o desfășurăm sîntem hotă- 
riți să contribuim la realizarea pro
ducțiilor prevăzute pentru suprafe
țele irigate, așa cum a cerut tova
rășul Nifcolae Ceaușescu la recenta 
consfătuire de lucru pe problemele 
agriculturii. (Mihai Vișoiu, corespon
dentul „Scinteii").

tuturor produselor contractate urmă
resc in permanență bunul mers al 
fabricației. Zilnic, conducerea combi
natului analizează operativ modul 
cum s-a realizat fondul de marfă 
pentru export și stabilește măsurile 
care se impun pentru ziua respecti
vă. Ca urmare, în ultimele săptămini 
s-a întărit asistența tehnică pe 
schimburi și s-a reorganizat servi
ciul de transporturi corespunzător 
cerințelor sporite de manevrare a 
mărfurilor din această perioadă.

întregul colectiv acționează cu

funcțiune a unei instalații pentru 
dozarea continuă a antioxidantului, 
instalație realizată cu utilaje dispo
nibile în cadrul combinatului și care 
va conduce la obținerea unor însem
nate economii de materiale scumpe 
și la îmbunătățirea calității cauciu
cului sintetic.

Preocupați de livrarea la termen 
a mărfurilor contractate, muncitorii 
și specialiștii uzinei de cauciuc se 
străduiesc să onoreze cu aceeași 
promptitudine și comenzile supli
mentare la export sosite pe adresa

un produs pentru agricultură, era 
pînă nu de mult mai puțin solicitat 
Ia export. Inginerul Cătălin Mitache, 
împreună cu un grup de specialiști și 
muncitori, a adus o serie de modifi
cări utilajelor de la fazele de uscare- 
granulare, reușind astfel să realizeze 
un produs competitiv, capabil să sa
tisfacă pretențiile partenerilor de 
peste' hotare. Rezultatul? Cantitatea 
de dozomet livrată astăzi la export 
s-a dublat.

Importante sporuri de producție 
i-au obținut și prin efectuarea mai

PLANUL LA EXPORT
- realizat mai devreme, 

în condiții de înaltă calitate
înaltă răspundere muncitorească tn 
vederea sporirii în continuare a pro
ducției destinate exportului. Citeva 
fapte de muncă surprinse de reporter 
în aceste zile sint edificatoare. La 
instalația de cauciuc butadien-stlre- 
nic, care are o pondere însemnată in 
planul de export al combinatului, in
ginerul Eugen Bucin, șeful secției I, 
ne-a relatat una dintre ele :

— La un moment dat, pe una din 
liniile de fabricație, distribuitorul — 
un utilaj, complex, adus din Import 
— dădea semne evidente de „obo
seală". Dar producția nu o puteam 
opri. Orice zi pierdută Însemna pen
tru noi restanțe, atît la producția 
pentru beneficiarii Interni, cît și lâ 
export O săptămînă încheiată, oa
menii conduși de maiștrii Constantin 
Mierlușcă și Gheorghe Păncescu 
au lucrat fără răgaz, realizînd 
cu materiale și piese existente în 
combinat un alt distribuitor. Și pro
ducția a continuat. La această dată, 
aceleași echipe pregătesc punerea în

La Combinatul 
petrochimic 

Borzești

combinatului. Inginerul Lucian Vln- 
țan, directorul uzinei, ne spune: „Re
cent, o firmă din Franța ne-a solici
tat un lot de 200 tone de cauciuc 
realizat in niște condiții noi, speciale, 
care necesită nu numai o suprave
ghere atentă a mașinilor, ci și anu
mite modificări in procesul tehno
logic. Specialiștii noștri au pus la 
punct operativ o rețetă de fabricație 
Impusă de caracteristicile cauciucu
lui și comanda a fost onorată chiar 
înainte de termen".

Uzina chimică are tn nomenclato
rul de export 20 de produse. Lista 
nu este însă „Închisă". Dozometul,

rapidă a lucrărilor de revizii șl re
parații la instalațiile pe care se rea
lizează produse destinate exportului. 
Pe această cale s-au putut supli
menta livrările la. export de alchil- 
amine, clor-lichid, polistiren, fenol, 
acetonă.

Paralel cu realizarea producției șl 
onorarea exemplară a contractelor pe 
acest an, la Borzești se pregătește in
tens și producția de export a anului 
1985, care va ti cu 25 la sută mai 
mare față de 1984.

— Pentru a ne situa mereu In rîndul 
fruntașilor, ne spune Gheorghe Je- 
lescu, șeful biroului export al com
binatului, sînt în curs de realizare 
numeroase măsuri tehnice și organi
zatorice menite să asigure folosirea 
integrală a capacităților de producție 
în fiecare secție, valorificarea supe
rioară a materiilor prime și materia
lelor, punerea în valoare a unor noi 
rezerve de sporire a fondului de 
marfă la export. In ultima vreme, am 
oferit partenerilor externi noi pro

duse competitive : detoxan, sare de 
ețil-amină, hexaclor-ciclohexan. Pre
gătim, de asemenea, ieșirea pe piața 
externă a captanului, carbationului, 
produse cu înalt grad de valorificare 
a materiilor prime. Pentru desfășu
rarea în bune condiții a activității de 
export din anul viitor, colectivul 
combinatului s-a pregătit temeinic. 
La această dată s-a întocmit planul 
de aprovizionare cu materii prime și 
materiale, s-au încheiat contracte 
ferme cu furnizorii din țară, asigu- 
rîndu-se condiții optime de funcțio
nare a instalațiilor pe timp de iarnă. 
De asemenea, s-a acționat pentru 
îmbunătățirea activității de trans
port, astfel ca zilnic să fie expediate 
la export cel puțin 1 000 tone de pro
duse. In același timp, organizația de 
partid desfășoară o muncă politică 
susținută in rîndurile muncitorilor 
pentru ca fiecare să înțeleagă că nu
mai acționîndu-se cu răspundere, în 
ordine și disciplină pentru executa
rea comenzilor la export se pot fa
brica la timp produse de calitate, 
apreciate și solicitate pe piața inter
națională.

înalta dăruire muncitorească, spiri
tul revoluționar ce caracterizează în
treaga activitate a colectivului aces
tui mare combinat sînt probate zi de 
zi. Rezultatele obținute în producție 
în acest an o ilustrează convingător, 
ele situînd combinatul pe podiumul 
întrecerii socialiste ce se desfășoară 
între unitățile similare din țară. Dar 
iată încă un argument: In vreme ce 
ne aflam la combinat, a sosit de Ia 
un alt partener extern o nouă co
mandă urgentă de cauciuc sintetic, 
pe care oamenii de aici s-au angajat 
s-o onoreze pină la sfîrșitul anului. 
Și, deși capacitățile de producție sînt 
încărcate la maximum, in combinat 
există certitudinea unanimă că și 
această nouă comandă va fi onorată 
la termenele și în condițiile de cali
tate prevăzute în contract. O dovadă 
grăitoare că petrochimiștii din Bor
zești sînt ferm hotărîți să amplifice 
rezultatele bune Înregistrate pînă 
acum In îndeplinirea planului la ex
port, sporind competitivitatea pe 
piața externă a produselor fabricate 
aici.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scinteii"
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV

înaintea dineului oficial In timpul vizitei protocolare

9

tovarășa Elena CeaușescuDineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceausescu si
______ ■> J

în onoarea tovarășului Todor Jivkov

TOASTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL TOVARĂȘULUI 

TODOR JIVKOV
(Urmare din pag. I)

ani, partidele și popoarele noastre 
au înfăptuit profunde transformări- 
revoluționare în toate domeniile 
vieții materiale și spirituale, au ob
ținut realizări istorice care confir-

' mă justețea drumului socialist pe 
i care mergem, trăinicia orînduirii 

ce o edificăm. ..................
ț- Cunoaștem, stimate tovarășe 

Jivkov, și dăm înaltă apreciere 
realizărilor Bulgariei prietene, 
eforturilor și activității desfășurate 
de harnicul și talentatul popor bul
gar pentru înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor celui de-al XII-lea 
Congres și ale Conferinței Naționa
le ale Partidului Comunist Bulgar, 
pentru dezvoltarea economico-so- 
cială a țării și ridicarea nivelului 

‘general de viață.
Urăm din toată inima poporului 

bulgar prieten noi și tot mai mari 
realizări în făurirea societății so
cialiste dezvoltate în Republica 
Populară Bulgaria. __

Stimați tovarăși,
Angajată cu toate forțele în 

realizarea programelor sale de 
construcție socialistă, România 
acordă, în același timp, o atenție 
deosebită întăririi colaborării și 
prieteniei cu toate țările socialiste, 
în primul rînd cu țările socialiste 
vecine, participă activ și iși aduce 
nemijlocit contribuția la perfecțio
narea cooperării și specializării în 
cadrul C.A.E.R., precum și la ac
tivitatea Tratatului de la Varșovia. 
Noi avem ferma convingere că în
tărirea colaborării și unității țări
lor socialiste reprezintă un factor 
de cea mai mare importanță pen
tru construcția cu succes a noii 
orînduiri în țările noastre, pentru 
politica de pace și colaborare din
tre toate națiunile lumii.

In actualele împrejurări, cînd în 
Viața internațională s-a ajuns la o 
agravare fără precedent, îndeosebi 
ca urmare a politicii de înarmări, 
se impune mai mult ca oricînd în
tărirea colaborării între popoare, 
între forțele înaintate de pretutin
deni, pentru oprirea cursului peri
culos al evenimentelor spre încor
dare. spre un război mondial, care 
s-ar transforma, inevitabil, într-o 
catastrofă nucleară. Considerăm că 
problema fundamentală a epocii 
contemporane este oprirea cursei 
înarmărilor, și în primul rînd a 
celei nucleare, trecerea la dezar
mare și asigurarea unei păci trai
nice în lume.

Ne preocupă în mod deosebit si
tuația gravă creată în Europa. Sa
lutăm faptul că, la începutul a- 
nului viitor, va avea loc întîl- 
nirea miniștrilor de externe ai 
Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite ale Americii — și așteptăm

Tovarășul Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, a făcut, 
marți după-amiază, o vizită protoco
lară tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

ca această întîlnire să pună ba
zele trecerii la negocieri reale 
pentru soluționarea întregului com
plex de probleme referitoare la ar
mamentele nucleare și la milita
rizarea spațiului cosmic. în ca
drul acestor negocieri va trebui să 
se acorde o atenție,prioritară pro
blemelor privitoare la oprirea am
plasării rachetelor americane in 
Europa și a contramăsurilor nu
cleare sovietice, la realizarea unei 
înțelegeri corespunzătoare care să 
ducă la înlăturarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune 
de pe continent și apoi la elibe
rarea Europei de orice arme nu
cleare. Este necesar, de asemenea, 
să se ajungă la înțelegeri cores
punzătoare privind nefolosirea 
Cosmosului în scopuri militare, să 
se realizeze o reglementare gene
rală cu privire la utilizarea spa
țiului cosmic.

Deoarece problema rachetelor 
privește în mod nemijlocit pe eu
ropeni — care ar fi primele vic
time ale folosirii acestora — este 
necesar ca statele din Europa, în 
primul rînd țările participante la 
Tratatul de la Varșovia și cele 
membre ale N.A.T.O., să-și asume 
răspunderea corespunzătoare, să 
acționeze și să-și aducă contribu
ția, într-o formă sau alta, la 
succesul acestor negocieri, la a- 
pârarea vieții și păcii popoarelor 
lor, la salvarea Europei de o ca
tastrofă nucleară.

Acordăm o mare însemnătate lu
crărilor Conferinței de la Stock
holm, care constituie un prilej 
important pentru continuarea con
tactelor și discutarea căilor și mij
loacelor de realizare a măsurilor 
de încredere, securitate și dezar
mare, inclusiv în problema arma
mentelor nucleare.

în cadrul preocupărilor genera
le pentru întărirea încrederii, 
securității și păcii în Europa și în 
lume, acordăm o atenție deosebi
tă situației din Balcani. Ne pro
nunțăm și acționăm consecvent 
pentru extinderea colaborării bi
laterale și multilaterale între ță
rile balcanice, pentru soluționarea 
politică a unor probleme litigioa
se care mai există între unele din 
ele, pentru transformarea acestei 
regiuni într-o zonă a bunei veci
nătăți și conlucrării pașnice, fără 
arme nucleare și fără baze mili
tare străine. Sprijinim, de aseme
nea. realizarea unor astfel de 
zone denuclearizate în nordul și 
centrul Europei, precum și în alte 
regiuni ale lumii.

Milităm ferm pentru soluționa
rea pe cale pașnică, prin tratati
ve, a conflictelor și problemelor 
litigioase dintre state, pentru res
pectarea neabătută în relațiile din
tre state a principiilor deplinei e- 

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la Palatul Con
siliului de Stat.

întilnirea dintre cei doi conducă
tori de partid și de stat, care a 

galități, independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, ale nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța. în acest 
spirit ne pronunțăm pentru solu
ționarea globală, pașnică, a pro- 
blemelqr complexe din Orientul 
Mijlociu, pentru găsirea qăilor de 
rezpl.vare. prin tratative,, a tutu
ror conflictelor și stărilor de în
cordare din Asia, Africa și Ame
rica Latină, în interesul popoare
lor, al păcii, și înțelegerii între na
țiuni.

Ținînd seama de gravitatea si
tuației economice mondiale, îndeo
sebi de situația deosebit de grea 
a țărilor în curs de dezvoltare, de 
faptul că decalajele dintre țările 
bogate și sărace, în loc să se di
minueze, continuă să se accentue
ze, considerăm că este necesar să 
se facă totul pentru o abordare 
nouă, realistă a tuturor acestor 
probleme — inclusiv a problemei 
datoriilor externe — pentru reali
zarea unei noi ordini economice 
internaționale, bazate pe relații de 
deplină egalitate și echitate, care 
să asigure progresul mai rapid al 
tuturor țărilor, și în mod deose
bit al țărilor în curs de dezvol
tare, accesul neîngrădit al aces
tora la cuceririle științei și teh
nologiei moderne.

Viața, realitățile lumii de azi 
evidențiază rolul tot mai însemnat 
al popoarelor în determinarea 
cursului vieții internaționale. A- 
vem ferma convingere că, acțio- 
nînd unite, conlucrînd tot mai 
strîns, popoarele, forțele înaintate 
— în rîndul cărora țările socia
liste au un rol de seamă — pot 
opri cursul periculos al evenimen
telor spre încordare și război, pot 
asigura triumful politicii de 
dezarmare, de destindere, de in
dependență, de colaborare și 
pace 1

Exprimîndu-mi, încă o dată, con
vingerea că vizita pe care o fa
ceți în România se va înscrie ca 
o nouă și importantă contribuție 
la prietenia și colaborarea dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre, la cauza socialismului și 
păcii, doresc să toastez :

— pentru înflorirea continuă a 
prieteniei româno-bulgare ;

— pentru bunăstarea și feri
cirea poporului prieten bulgar ;

— în sănătatea secretarului ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, prie
tenul nostru apropiat, tovarășul 
Todor Jivkov !

— în sănătatea celorlalți oaspeți 
dragi din Bulgaria prietenă !

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Vii aplauze).

precedat convorbirile oficiale, a avut 
loc intr-o atmosferă cordială, de 
stimă și încredere reciprocă, in spi
ritul tradiționalelor legături de prie
tenie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

(Urmare din pag. I)

acum a colaborării bulgaro-româ- 
ne este bun. Noi avem, într-adevăr, 
temei să fim- mulțumiți de modul 
cum se dezvoltă și se perfecționea
ză colaborarea noastră ca un pro
ces dinamic și cu un scop bine 
determinat. Astăzi, procesul acesta 
cuprinde toate domeniile vieții st>-‘ 
ciiil-econdm'ice.

Conducerea noastră de partid șî 
de stat, comuniștii, oamenii muncii 
bulgari apreciază mult relațiile 
fructuoase dintre Partidul Comu
nist Bulgar și Partidul Comunist 
Român, dintre Republica'Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă 
România. Acestea corespund inte
reselor vitale ale celor două po
poare, slujesc consolidării unității 
și coeziunii comunității socialiste, 
slujesc cauzei păcii și înțelegerii 
în lume.

Atunci cînd vorbim despre dez
voltarea ascendentă a colaborării 
noastre, menționăm cu deplin te
mei rolul deosebit al întîlnirilor la 
cel mai înalt nivel. In decursul ul
timilor -douăzeci de ani, acestea 
s-au afirmat ca o practică excep
țional de utilă. Sînt deosebit de ca
racteristice pentru aceste întîlniri 
înțelegerea reciprocă și modul con
structiv de abordare și examinare a 
tuturor problemelor de interes re
ciproc, tendința comună de a trasa 
domenii și orientări noi, de a găsi 
forme noi pentru lărgirea și îmbo
gățirea pe mai departe a colaboră
rii bulgaro-române.

Folosesc prilejul, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru a 
vă felicita, încă o dată, în modul cel 
mai cordial, cu prilejul realegerii 
dumneavoastră în funcția de secre
tar general al Partidului Comunist 
Român și a vă ura sănătate și mul
tă putere de muncă, succese noi și 
tot mai mari în activitatea dum
neavoastră de înaltă răspundere.

Nu ne îndoim că și actuala vizi
tă îh România frățească va da un 
nou impuls dezvoltării și consoli
dării, în continuare, a prieteniei 
noastre. Există premise favorabile

pentru aceasta : o bună vecinătate, 
tradiții îndelungate de prietenie și 
relații spirituale, completarea re
ciprocă a economiilor noastre na
ționale, cuceriri incontestabile în 
viața materială și spirituală. Bine
înțeles, decisivă este calea' noastră 
comună de edificare socialistă ; de
cisive sint ideile-și țelurile noastre 
măreai. . .......................

Noi, partidul nostru, oamenii 
' muncii de la noi dăm o înaltă 
apreciere realizărilor poporului ro
mân în construirea socialismului. 

. Cu deosebit interes am luat cu
noștință de sarcinile mari pe. care 
le-a trasat cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. Vă urăm din toată inima, 
dragi prieteni, realizări noi în e- 
dificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în Republica 
Socialistă România.

Tovarășe și tovarăși,
O deosebită îngrijorare și neli

niște ne provoacă tuturor noua 
situație internațională, care con
tinuă să fie încordată. Politica 
agresivă a unor cercuri imperia
liste din S.U.A. și din N.A.T.O. 
agravează într-un mod periculos 
climatul politic. O serioasă neli
niște provoacă tendința lor de a 
încălca echilibrul militaro-strate- 
gic creat și de a obține suprema
ția pe plan militar.

Nu pot să nu subliniez și aici, 
la această întîlnire tovărășească a 
noastră, că noi și întreaga omenire 
ne aflăm în fața problemei cardi
nale a contemporaneității — 
prevenirea războiului nuclear, 
salvgardarea Terrei noastre. A- 
ceasta este voința popoarelor și 
astăzi nimeni n-ar putea-o neglija. 
Acesta este și țelul fundamental 
al, politicii externe a țărilor din 
comunitatea socialistă.

Uniunea. Sovietică; țările socia
liste frățești propun soluția cea 
mai bună, radicală — eliberarea 
Europei de arma nucleară — atît 
de cea cu rază medie de acțiune, 
cît și de cea tactică. Noi sîntem 

în mod hotărît împotriva planuri
lor de militarizare a Cosmosului, 
împotriva, elaborării și aplicării 
unor noi sisteme și tipuri de arme 
de distrugere în' masă, care ar 
duce la o nouă escaladare a 
cursei înarmărilor, la creșterea 
înfricoșătoare a pericolului izbuc
nirii unui conflict nuclear nimici
tor. Noi sînțem . pentru negocieri 
constructive și cinstite bazate, în 
aceeași măsură, pe principiile ega
lității și ale securității.

Poporul nostru salută inițiativa 
sovietică de a începe noi negocieri 
între U.R.S.S. și S.U.A. pentru a 
se ajunge la unele înțelegeri re
ciproc convenabile referitoare la 
întregul complex de probleme pri
vind armele nucleare și cosmice. 
Acestea constituie o manifestare 
nouă de umanism, o manifestare a 
îngrijprării noastre comune pentru 
destinul păcii, al civilizației uma
ne, o expresie reală a liniei prin
cipiale a țărilor socialiste frățești 
în relațiile internaționale.

Noi considerăm că desfășurarea 
cu succes a lucrărilor Conferinței 
de la Stockholm pentru măsuri de 
încredere și securitate și pentru 
dezarmare în Europa ar putea a- 
duce o contribuție esențială la în
sănătoșirea situației pe continen
tul nostru și în lume.

Voința Republicii Populare 
Bulgaria este de neclintit : noi 
vom acționa ferm pentru realiza
rea propunerilor numeroase ale ță
rilor din comunitatea socialistă, o- 
rientate spre reducerea confruntă
rii militare, spre înlăturarea pe
ricolului de război, spre instau
rarea unei păci trainice și a în
țelegerii între popoare. Avem con
vingerea că militînd pentru aces
te țeluri se va consolida co
eziunea, precum și unitatea noas
tră de acțiune în cadrul Tratatu
lui de la Varșovia.

Aș dori să subliniez' cu satis
facție că toate statei» membre ale 
Tratatului de la Varșovia au a- 
doptat hotărîrea politică privind 
prelungirea duratei acțiunii lui. A- 
ceastă hotărîre este o expresie a

unanimității țărilor frățești în 
problema privind rolul și im
portanța alianței noastre defensi
ve în salvgardarea și consolidarea 
păcii, în special în situația inter
națională încordată de astăzi.

Ne aflăm în preajma anului ju
biliar — cea de-a 40-a aniversa
re a victoriei asupra Germaniei 
hitleriste și a Japoniei militaris-
te ; 30 de ani de la semnarea Tra
tatului de la Varșovia ; 10 ani de 
la adoptarea Actului final de la 
Helsinki. Noi le vom acorda im
portanța binemeritată.

Republica Populară Bulgaria 
contribuie în mod activ la con
solidarea modificărilor pozitive 
care au intervenit în Peninsula 
Balcanică. Noi activăm în mod 
consecvent pentru extinderea și 
aprofundarea relațiilor de bună 
vecinătate cu celelalte țări balca
nice, în vederea transformării Bal
canilor într-o zonă liberă de 
arme nucleare. Avem convingerea 
fermă că prietenia și colaborarea 
bulgaro-română vor continua să 
fie un important factor stabiliza
tor în această zonă.

Tovarășe și tovarăși,
Voi sublinia din nou convin

gerea că și această întîlnire va 
constitui un pas important spre 
dezvoltarea pe mai departe a co
laborării noastre multilaterale in 
interesul, socialismului, al secu
rității și păcii în Europa și in 
lume.

Mulțumindu-vă încă o dată pen
tru ospitalitatea cordială, tovără
șească, ridic paharul :

— pentru înflorirea prieteniei 
bulgaro-române ;

— pentru dezvoltarea colaboră
rii între Partidul Comunist 
Bulgar și Partidul Comunist Ro
mân, între Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă 
România, între poporul bulgar șî 
poporul român ;

— pentru prosperitatea și bu
năstarea poporului frate român ;

— pentru unitatea și coeziunea 
țărilor din comunitatea socialistă ;

— pentru sănătatea secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, prietenul meu, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ;

— pentru sănătatea tovarășei 
Elena Ceaușescu ;

— pentru sănătatea tuturor ce
lor prezenți.

La mulți ani ! (Vii aplauze).

■a
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Puncte de reper pentru 
PRODUCȚII AGRICOLE RECORD 
21170 kilograme știuleți de porumb 

la hectar în condiții de neirigare

Cuceririle stiintei si tehnicii, ale cunoașterii umane» J » 7 J

- integrate mai rapid in activitatea școlii, a tuturor educatorilor

La I.A.S. Varia?, județul 
Timiș, se cultivă cite 1 000 
hectare cu grîu și orz. Cea 
mai mare pondere în an
samblul culturilor o deține 
insă porumbul — 1 246 hec
tare, de la care obținem 
in mod constant producții 
mari. Au trecut cițiva ani 
de cind a devenit o obiș
nuință ca la noi cuvîntul 
de ordine să fie : hectarul 
și vagonul de porumb. 
Virful de producție a fost 
atins în acest an, cind de 
pe fiecare din cele 1246 
hectare cultivate cu po
rumb am obținut in medie 
21 170 kilograme știuleți. 
La grîu și orz am realizat 
in 1984 cite 6 000 kg la 
hectar. în cele ce urmează, 
mă voi referi Ia experien
ța unității noastre in culti
varea porumbului.

Noi ne-am organizat în
treaga activitate pornind 
de la dezideratul major că 
nu doar pe cîteva zeci sau 

.sute de hectare, ci pe în
treaga suprafață să culti
văm porumbul în sistem 
intensiv. Desigur, avind o 
experiență îndelungată în 
cultivarea porumbului, la 
noi a devenit literă de lege 
respectarea cu strictețe a 
verigilor tehnologice spe
cifice acestei culturi. De la 
ele nu se abat nici meca
nizatorii, nici specialiștii.

Ce facem noi în mod deo
sebit și ce este specific 
pentru unitatea noastră m 
cultivarea porumbului ?

Structura complexă a 
culturilor vegetale ne dă 
posibilitatea să realizăm o 
amplasare perfect cores
punzătoare a acestei plan
te. în unitatea noastră nu

patru ani putem fertiliza 
cu gunoi de grajd fiecare 
hectar cultivat cu porumb. 
Cit privește îngrășăminte- 
le chimice, dispunînd de o. 
cartare agrochimică a te
renului, raportul intre ele
mente fiind stabilit in 
funcție de nevoile solului 
de la parcelă la parcelă, le

La I. A. S. Variaș, 
județul Timiș

se cultivă porumb după 
porumb decît în proporție 
de maximum 20 la sută. 
Arăturile de toamnă se fac 
la peste 34 centimetri 
adîncime, plugurile fiind 
prevăzute cu scormonitor, 
iar lucrarea o încheiem, 
de regulă, pină la 10 no
iembrie. Mai important 
este faptul că noi avem un 
sector zootehnic dezvoltat, 
cu peste 3 500 taurine, care 
ne asigură cantități mari 
de îngrășăminte organice, 
pe care le administrăm a- 
nual în doze de 45 pină la 
60 tone la hectar, pe o su
prafață de peste 1 000 hec
tare. Această înseamnă că 
la interval de cel mult

administrăm diferențiat. 
Operația o facem în 3 pe
rioade; înainte de arătura 
de bază, la pregătirea te
renului și fazial.

Semănatul este o lucra
re căreia îi acordăm maxi
mum de atenție, sămînța 
fiind pusă în pămînt numai 
într-un teren perfect pre
gătit, recepționat solă cu 
solă de către specialiștii 
noștri. încă de la semănat 
se asigură o densitate de 
55 000—70 000 plante recol- 
tabile la hectar, ceea ce 
creează condiții ca fiecare 
plantă să producă un știu
lete de minimum 380 gra
me. In ultimii doi ani, pe 
cele mai fertile parcele ale

întreprinderii, insumînd 
circa 600 de hectare, culti
văm porumbul la o dis
tanță de 50 centimetri între 
rînduri. ceea ce ne-a asi
gurat o producție cu 10—12 
la sută mai mare față de 
suprafețele unde distanța a 
fost de 70 centimetri. între
ținerea culturii se face me
canizat. Prășim lanurile 
ori de cite ori constatăm 
că apar buruieni, astfel 
incit la recoltare solul este 
curat. în ce privește recol
tarea porumbului, mențio
nez că, deși această lucra
re o executăm numai me
canizat, am evitat orice
pierderi, controlînd și rec- 
tificînd manual fiecare
solă pe unde au trecut
combinele.

Sînt cîteva din căile care 
au dat posibilitatea colecti
vului de muncitori și spe
cialiști de la I.A.S. Variaș 
să realizeze in acest an p 
producție totală de 24 798 
tone porumb știuleți, supe
rioară cu peste 5 000 tone 
prevederilor de plan și să 
înregistreze de la această 
cultură un beneficiu de 
peste 3 milioane lei.

Ioan AGEU
director I.A.S. Variaș, 
județul Timiș

43 310 kilograme cartofi la hectar
In condițiile pedoclima

tice din județul Suceava, 
prin aplicarea unor tehno
logii superioare, recolta de 
cartofi poate crește foarte 
mult. Semnificative în a- 
ceastă privință sint rezul
tatele cooperativei agricole 
Verești, care a realizat in 
acest an, în medie la nec
tar, 43 310 kg pe 280 hec
tare. Depășind producția 
prevăzută cu 8 000 kg la 
hectar, unitatea noastră a 
livrat suplimentar la fon
dul de stat 1 248 tone car
tofi și a realizat un be
neficiu de 0,65 lei pe ki
logramul de cartofi. Iată 
cum a fost realizată aceas
tă producție.

Noi pregătim recolta încă 
de la sortarea cartofilor 
pentru sămînță. Calibrarea 
tuberculilor o facem pe 
două mărimi : prima, care 
este sămînța cea mai bună, 
cuprinde tuberculii in 
greutate de pină la 30 gra
me ; a doua — de 30—45 
de grame. înainte de a fi 
introduși în siloz, cartofii 
stau 10—14 zile la preîn- 
silozare, timp în care se 
identifică cei atacați de 
boli criptogamice. în silo
zuri depozităm numai car
tofi sănătoși. Silozurile 
dispun de ventilație meca
nică, cu ajutorul căreia 
reușim să păstrăm o tem
peratură de 2—4 grade, 
ceea ce împiedică încolți- 
rea tuberculilor. înainte de

plantare. se fac o nouă 
sortare și calibrare, după 
care tuberculii se însăcu- 
iesc pe soiuri, categorii 
biologice și sorturi.

Pentru a evita transmite
rea bolilor și dăunătorilor 
culturii, de la un an la 
altul, amplasăm cultura in 
asolament de patru ani. 
Folosim premergătoare

umiditatea solului era 
optimă, pentru a evita ta- 
sările. Terenul a fost dis
cuit și nivelat, realizînd o 
mărunțire perfectă a solu
lui. Plantarea am făcut-o 
in numai 8 zile. Pentru a 
evita pierderea apei din 
sol, am introdus tuberculii 
în pămînt chiar a doua zi 
după pregătirea terenului.

La C.A.P. Verești, 
județul Suceava

bune : porumb și plante 
furajere (trifoi, lucernă 
etc). Pe solurile acide am 
administrat, în toamna a- 
nului 1983, cite 3—3,5 tone 
amendamente calcaroase la 
hectar. O deosebită impor
tanță are calitatea arături
lor de toamnă, pe care 
le-am făcut la adîncimea 
de 30—32 cm. înainte de 
arat, am aplicat cite 500 kg 
superfosfat substanță brută 
și 250 kg sare potasică, in 
medie, la hectar, în funcție 
de elementele nutritive 
existente în sol. De aseme
nea, pe 110 hectare am îm
prăștiat 5 200 tone gunoi de 
grajd. în primăvară, pregă
tirea patului germinativ 
s-a făcut cu multă grijă. 
Lucrarea am inceput-o cind

Odată cu plantarea, am 
mai aplicat, in medie, cite 
500 kg azotat de amoniu la 
hectar. La plantat am asi
gurat o densitate de 70 000 
—72 000 j tuberculi la hec
tar. Intrucit în zona noas
tră au fost multe precipi
tații, care au favorizat apa
riția buruienilor, am mărit 
doza de erbicide, lucrarea 
de erbicidare s-a făcut 
direct pe bilon. Pentru a 
evita tasările, am făcut, 
concomitent, prașila întii 
mecanică Și rebilonarea, 
urmate, la interval de o 
săptămînă, de prașila a 
doua mecanică și o nouă 
rebilonare. în continuare 
am efectuat plivitul ma
nual ori de cite ori a fost 
nevoie. De asemenea, s-au

aplicat două tratamente 
pentru combaterea afide- 
lor, patru tratamente con
tra manei și trei contra 
gindacului de Colorado.

Recoltarea am făcut-o 
mecanizat. cu combine 
E-684. Cartofii au fost 
sortați in funcție de mări
me, pe trei categorii : pen
tru sămînță, consum și in
dustrializare. Cu excepția 
tuberculilor destinați plan
tării, care au stat la preîn- 
silozare, restul producției a 
fost transportată rapid pe 
destinații, pentru a evita 
pierderile prin deshidra
tare.

!n 1985, din cele 280 
hectare prevăzute, 250 vor 
fi cultivate în sistem in
tensiv. în acest scop, am 
aplicat la fiecare hectar 
cite 60 tone gunoi de 
grajd, 54 kg superfosfat — 
substanță activă și 90 kg 
sare potasică, iar pe tere
nurile acide — și cite 3,5 
tone amendamente calca
roase. De asemenea, am e- 
fectuat, pe întreaga supra
față, o arătură de bună 
calitate. Ne străduim să 
amplificăm experiența bu
nă cîștigată în acest an și 
să obținem o producție 
mult mai mare decjt avem 
planificat pentru 1985.

Costinel IONESCU
inginer-șef
cooperativa agricolă 
Verești, județul Suceava

C1NTECELE TINEREȚII
La Gala

Nimic mai adevărat, 
mai sincer decît glasuri 
de copii intonind drept, 
sonor, limpede, curat, cin- 
tarea inimilor lor vibrind 
a dragoste și frumos. Ni
mic mai luminos decît 
rostirea .dintr-o suflare a 
melodiilor ce prind lumea 
copilăriei in virtejul visu
lui, al jocului fi al bucu
riei, în care nu mai încap 
decît zîmbetul și căldura 
sufletului. Numai uitîn- 
du-ți glodurile pe cărare 
poți pătrunde în Planeta 
lor, poți înțelege că mun
ții și apele sînt desenate 
de cintec și poezie, că 
muzica nu poate fi făcută 
decît din muzica sufletu
lui, că ritmul încinge toa
tă suflarea și așază in fe
restre steluțe de zăpadă 
și crengi de liliac... La 
Gala Scînteii, oaspete 
„Minisongpl" — adică a- 
cei minunați copii de la 
Școala generală nr. 197 
din Capitală, pe care loan 
Luchian Mihalea, cu ta
lentul său inconfundabil, 
cu gestul său — imagine, 
vorbă, cu pasiunea și en
tuziasmul său — lecții 
deschise de Muzică, i-a 
invățat să împletească 
versul cu cîntecul, să 
aducă prin cintec lumină, 
să însorească sufletele 
prin cîntecul-joc, cinte- 
cul-poezie care ii expri
mă și in care se exprimă. 
$i cum lumea copilăriei 
nu poate fi continuată 
decît de lumea tinereții, 
„Minisongul" (aplaudat 
de copiii noștri, de copii 
din Anglia, Spania, Dane
marca. încununat de pre
mii internaționale — tro
fee importante pentru cei 
cinci ani cit numără de la 
înființare) a primit la 
Gala „Scînteii", ca re
plică, salba de cînte- 
ce oferită de SONG. 
Adică : o însuflețită
„Chindie". o robustă 
„Strigături", tainice cli
pe de visare — „Som
noroase păsărele", „Sara

„Scînteii**;  coralele „Song“ și „Minisong**

pe deal"..., pentru ca, in 
final, să fie rostită „Oda 
bucuriei". Songul care nu 
se dezminte, acum cind 
își sărbătorește cea de-a 
11-a tinerețe, care de
monstrează — tot datorită 
lui Ioan Luchian Mihalea 
— că și intr-o proaspătă 
formulă, cu care se repe
tă doar de două luni, 
poate prelua din mers un 
repertoriu de succes, poa
te duce mai departe faima

cunoscutei corale a Cen
trului universitar Bucu
rești.

La Gala „Scînteii" — o 
infuzie de tinerețe, de 
lumină, prin glasurile co
piilor, prin glasurile tine
rilor. Si Songul și Mini
songul și Cvintetul „Lu- 
chian“ (parte din Song, 
care cu cîteva zile in 
urmă împletea pe scena 
Teatrului „Ion Creangă" 
un show — experiment

original, modern, plin de 
vervă) au fost create 
de Ioan Luchian Miha
lea ca să demonstreze 
încă o dată că, dacă să
dești dragostea pentru 
muzică in anotimpul pri
măverii, adică al copilă
riei, anotimpurile care se 
vor călători, vor ști să se 
bucure de adevăr, de lu
mină.

Smaranda OȚEANU

Congresul al XIII-lea al partidului a trasat învâțămîntului direcții clare, 
precise, mobilizatoare de perfecționare, reliefînd că ridicarea calității 
pregătirii profesionale a tuturor cadrelor, a întregului tineret, pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane, constituie 
factorul determinant al dezvoltării economico-sociale, al făuririi cu succes 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerii la edificarea comu
nismului în România. „Este necesar să perfecționăm ți să ridicăm continuu

Integrarea organică cu producția - 
condiție esențială a bunei pregătiri

— Ca om al școlii, nu poți să nu 
fii profund emoționat și onorat de 
înalta responsabilitate pe care Con
gresul a conferit-o învățămîntului în 
procesul dezvoltării economico-so
ciale a țării în prezent și în perspec
tivă — ne spune prof, emerit ing. 
Dumitru Cojocaru, directorul Liceu
lui industrial nr. 28 (al M.I.U.) din 
București. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolăe Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului. Directivele Con
gresului ne deschid un cîmp vast de 
activitate creatoare, de neobosită 
strădanie pentru a face ca generoa
sele idei jalonate la marele forum 
al comuniștilor să fie sădite cu 
grijă și migală în conștiința tinerilor 
ce ne sint încredințați spre a-i 
forma ca schimbul de mîine al con
structorilor socialismului și comu
nismului. Sîntem chemați să formăm 
tînăra generație pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane in general. 
Pentru că dezvoltarea impetuoasă a 
forțelor de producție, aplicarea in 
viață a noilor cuceriri ale științei 
și tehnicii, înfăptuirea noii revoluții 
agrare necesită înalte cunoștințe, o 
temeinică pregătire profesională, 
tehnică, științifică, culturală, dar și 
acea formație mobilă, de policali
ficare menită să înlesnească tre
cerea operativă de Ia o activitate la 
alta, în funcție de cerințele de pro
gres al societății.

După opinia colectivului didactic 
al liceului, o condiție esențială a 
reușitei in această complexă activi
tate formativa, educativă o repre
zintă întărirea continuă a legăturii 
învățăminttilui cu producția de bu
nuri materiale a societății. A fost 
acumulată în această direcție o bo
gată experiență: organizarea întregii 
pregătiri tehnice și activității practi
ce a elevilor, viitori muncitori ca
lificați, în raport cu cerințele teh- 
nico-productive ale unităților eco
nomice în care aceștia vor lucra 
după absolvirea cursurilor ; consti
tuirea atelierelor-școală ca adevăra
te secții de producție ale întreprin

derilor industriale cu care con
lucrează liceul ; formarea elevilor 
încă de pe băncile școlii în spiritul 
disciplinei și ordinii, al atitudinii 
revoluționare, responsabile față de 
calitatea muncii prestate etc. Un loc 
aparte în activitatea instructiv-edu- 
cativă a colectivului didactic îl ocu
pă promovarea în pregătirea profe
sională a elevilor a tehnicilor și teh
nologiilor do înaltă performanță și 
productivitate. Recent, atelierul de 
confecții al liceului a fost dotat cu 
o mașină de tricotat cu program. 
Pentru utilizarea ei eficientă și 
pregătirea tehnologică corespunză
toare a elevilor, ing. Marina Boangăr 
a urmat un curs de specializare.

Aceeași preocupare pentru a asi
gura pregătirea profesională a elevi
lor la nivelul tehnicii moderne se 
regăsește la numeroase alte licee 
din țară. La Brașov, în atelierele Li
ceului industrial nr. 7 (al M.I.C.M.) 
se află mașini de înaltă producti
vitate, cu program, cu comandă nu
merică, pentru ca elevii șă sa 
obișnuiască să stăpinească, încă din 
perioada de ucenicie, tehnica mo
dernă existentă în întreprinderi, 
la viitoarele lor locuri de mun
că. La Iași, cele mai importan
te lecții și capitole ale viitoarelor 
meserii ale elevilor Liceului Indus
trial al Combinatului de utilaj 
greu se desfășoară direct în secțiile 
de producție, modern utilate ale 
unității, sub îndrumarea celor 
mai competent! specialiști. La O- 
dobești, elevii Liceului agroindustrial 
(al M.A.I.A.) țin pasul cu tehnolo
giile moderne pe care le pun în 
lucru specialiștii Stațiunii de cer
cetare și producție vitivinicolă, pe 
care-i secundează în activitatea 
productivă și de cercetare științifi
că. Toate aceste activități se inscriu 
preocupării generale de a ridica per
manent calitatea procesului instruc- 
tiv-educativ, nivelul pregătirii multi
laterale a elevilor. Pe de altă parte, 
acestea pun în fața profesorilor și 
specialiștilor imperativul perfecțio
nării propriei pregătiri.

Conlucrare pentru promovarea noului 
în lecții, în activitatea școlară

Cu puțin timp în urmă, la Liceul 
de filologie-istorie nr. 1 din Capita
lă a avut loc o intilnîre a reprezen
tanților unor unități economice . din 
sectorul 2 cu elevi ai liceului .și' 
părinții acestora, cu profesori. Tema 
discuției : prevederile Directivelor 
Congresului în domeniul pregătirii 
forței de muncă și, concret, ce în
seamnă policalificarea pentru viitorii 
muncitori.

— Avem In vedere permanent rea
lizarea unei unități de cerințe for
mative și educative a tuturor facto
rilor care sînt implicați direct in 
pregătirea pentru muncă și viață a 
tinerelor generații — menționează 
prof. Eleonora Popescu, directoarea

liceului. în spiritul sarcinilor și o- 
rientărilor din documentele Congre
sului ne-am alcătuit un program 
complex de lucru care vizează, de
opotrivă, continuarea unor acțiuni 
care s-au dovedit eficiente sub ra
port instructiv-educativ, cît și apli
carea unor forme noi de inițiere și 
cointeresare a elevilor în cunoaște
rea noilor cuceriri / ale științei și 
tehnicii, în lărgirea orizontului lor 
de cultură generală. între acestea, 
organizarea, în continuare a „Zilei 
tehnicii a elevului", de către catedra 
de tehnologie și comitetul U.T.C., 
care programează întilniri cu specia
liștii, vizite în întreprinderi, discu
ții asupra unor utilaje și tehnologii

nivelul general al întregului învățămînt - sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - asigurând pentru toate sectoarele cadre bine pregătite, cu 
incite cunoștințe profesionale, tehnice și științifice".

Ce măsuri și acțiuni se cer întreprinse, ce forme șl modalități de lucru 
trebuie ■ adoptate pentru a transpune plenar în viață aceste îndatoriri 
majore ale școlii ? încercăm să dăm un răspuns concret, argumentat 
acestor întrebări, cu concursul unor cadre didactice și directori de licee, 
al unor specialiști din producție.

moderne; analiza periodică în adună
rile de partid a calității predării 
disciplinelor fundamentale, cu ac
cent pe modernizarea conținutului 
și a modalităților didactice ; antre
narea largă a profesorilor și elevilor 
în activitatea de cercetare științifi
că din cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României" ; permanenta 
informare, în cadrul catedrelor, asu
pra conținutului publicațiilor de 
specialitate. în condițiile dezvoltării 
actuale trebuie să facem mai mult 
pentru propria noastră pregătire : un 
profesor trebuie să fie în același 
timp și un specialist, la curent cu 
cele mai noi descoperiri și soluții din 
domeniul său.

Am reținut din opiniile interlocu
torilor necesitatea preocupării și 
grijii deosebite pentru a conferi în
tregului program școlar acea rigoare 
științifică, acel spirit de ordine și 
disciplină propice unei munci de ca
litate din partea elevilor și a cadre
lor didactice. „Mai mult ca oricînd 
este nevoie să chibzuim atent asu
pra volumului optim de cunoștințe 
pe care trebuie să-1 dăm elevilor în 
fiecare lecție, la fiecare disciplină 
de studiu — apreciază prof. Dorina 
Radu, director adjunct la același li
ceu. Să fim permanent la curent cu 
ce e nou in disciplina pe care o pre
dăm, în disciplinele învecinate, 
pentru ca pregătirea elevilor să se 
facă în rfas cu dezvoltarea procese
lor de producție, cu cerințele progre
sului științific și spiritual al patriei".

Introducerea noilor cuceriri ale 
științei și tehnicii în lecții, în întrea
ga activitate școlară conduce în chip 
firesc și la participarea nemijlocită

a școlii Ia perfecționarea unor teh
nologii. La Liceul industrial nr. 28, 
ing. Doina Miroslavici, director ad
junct și ing. Angela Deculescu au 
elaborat lucrări privind „computeri
zarea activității in atelierul-școală", 
pe baza cărora întreprinderea de 
confecții și tricotaje, de care apar
ține ^liceul, va analiza posibilitatea 
introducerii datelor respectivei acti
vități pe calculator. De asemenea, în 
planul de cercetare -științifică a co
lectivului didactic al liceului mai 
sint incluse teme privind : valorifi
carea conținutului științific al activi
tății tehnico-productive și intro
ducerea noilor tehnici și tehnologii ; 
aplicarea noului mecanism econo- 
mico-financiar ; căi și modalități 
pentru formarea gindirii economice 
a elevilor ; revoluția tehnico-științi- 
fică și impactul cu producția de bu
nuri materiale ș.a. Tot astfel, cadre 
didactice de la Liceul agroindustrial 
din Odobești și-au îndreptat pre
ocupările spre probleme ale produc
ției agricole din zonă : „folosirea ra
ționala a spațiilor protejate prin 
culturi succesive sau asociate" — 
ing. Rodica Ștefănescu, „cauzele și 
metodele de prevenire a fenomene
lor de alternanță în rodire la mâr" — 
ing. Emilia Manolescu. „Elaborarea 
unor astfel de lucrări nu înseamnă 
încheierea unor preocupări legate de 
obținerea unor grade didactice sau 
titluri științifice — ne spune prof. 
Vasilica Ochean, directoarea liceu
lui — ei o etapă în procesul de în
noire și modernizare permanentă a 
lecțiilor, a procesului instructiv-edu
cativ, de pregătire profesională înal
tă a tinerilor".

Contribuția activă a tinerilor 
la propria lor pregătire

Organizațiile U.T.C. din licee, 
sub directa îndrumare a comuniști
lor, sint preocupate, la rîndul lor, de 
inițierea și organizarea unor acțiuni 
menite să determine ridicarea nive
lului de pregătire profesională, edu
carea tinerilor în spiritul răspunde
rii față de muncă și învățătură. 
„Prevederile Directivelor Congresu
lui al XIII-lea al partidului privi
toare la parametrii pregătirii viitoa
relor eșaloane de muncitori des
chid noi orizonturi participării ele
vilor noștri la întrecerea utecistă. 
Tineretul — factor activ în reali
zarea obiectivelor deceniului științei, 
tehnicii, calității și eficienței — 
consideră prof. Domnie» Antoaneta 
Romanovschi, director adjunct cu 
probleme eduqațive la Liceul indus
trial nr. 28 din București. Este vorba, 
în primul rînd, de calitatea superi
oară a acestei pregătiri, de răspun
derea civică și etică a tinerilor față 
de. propria pregătire, de prezența 
activă în opera de edificare a patriei 
— probleme amplu și profund dezbă
tute în cadrul adunărilor U.T.C. pe 
clase, al învățămîntului politic 
U.T.C., al altor acțiuni incluse in 
planurile de activitate alcătuite în 
lumina sarcinilor și orientărilor din 
documentele Congresului". La rîndul

său, prof. Ioana Chiran, director ad
junct cu probleme educative la Li
ceul de filologie-istorie nr. 1 din Ca
pitală, a relevat cerința diversificării 
și îmbogățirii conținutului activități
lor politico-educative, recreative șl 
de petrecere a timpului liber menite 
să determine lărgirea orizontului de 
cunoaștere, formarea profilului mo
ral al viitorilor muncitori, creș
terea răspunderii față de muncă și 
învățătură a tinerilor.

Ca o concluzie a problemelor dis
cutate, am notat opinia profesoarei 
Georgeta Vasile, inspector școlar din 
București, care spunea : „Documen
tele Congresului ne îndeamnă la 
înaltă răspundere politică și exigen
ță profesională, la activitate inten
să, pentru asigurarea unui climat de 
muncă rodnică in școală, pentru a 
transpune cu consecvență în viață 
sarcinile și orientările trasate învă- 
țămîntului de marele forum al comu
niștilor, pentru valorificarea superi
oară, în condițiile minunate oferite 
de societatea noastră socialistă, a 
bogatei experiențe a școlii româ
nești și oamenilor săi în pregătirea 
pentru muncă și viață a tinerelor 
generații ale României socialiste".

Florica DINULESCU

tv
-----------------------------------------------------------------

14,00 Fotbal : Universitatea Craiova — 
Corvinul Hunedoara. Transmisiu
ne directă de la Craiova

16,00 Emisiune în limba maghiară (par
țial color). în cuprins • Editoria
lul emisiunii • Ritmurile Congre
sului al XIII-lea • Selecțiuni din 
programul ansamblului artistic 
..Harghita" • Program pentru co
pii

16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Tribuna TV. Emisiune de dezba

teri politico-ideologice : Continui
tatea procesului revoluționar — 
necesitate obiectivă a progresului 
noii orinduiri

20,40 Seară de operă (color) — „Othel
lo", de Giuseppe Verdi. Interpre
tează : Jon Vickers, Mirella Freni, 
Peter Glossopo, orchestra simfoni
că din Berlinul occidental. Con
ducerea muzicală și regia: Herbert 
von Karajan

21,45 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

„ZILELE CULTURII BULGARE"

cinema
• Mitică Popescu : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20, FLOREASCA (33 29 71) — 10; 
11.45; 13,30; 15,30; 17,45; 20
• O lumină la etajul zece : GLORIA 
(47 46 75) — 8,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; l?,30; 
15,45; 18; 20.
> Raliul: LUMINA (14 74 16) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Nemuritorii : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Fantomele se grăbesc : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Zbor periculos : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.30; 17,30; 19.30.
• Horea : COTROCENI (49 48 48) — 
14,30; 17; 19.30, ARTA (213186) — 9; 
11,30: 14; 16,30; 19.
• Amurgul fîntînilor : PACEA
(60 30 85) — 15.30; 17.30; 19,30.
• Acordați circumstanțe atenuante ?: 
VOLGA (79 71 26) - 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20. MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Moara lui Călifar : MUNCA 
(2150 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Undeva, cindva : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20, BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9: 11; 13; 15; 17; 19.
e Marynia : FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11; 15.45; 18: 20.
• Fără panică, vă rog : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Ana Pavlova : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 12,30; 16; 19, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19.
• A treia față a monedei : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Micul dejun în pat : LIRA (31 71 71)
— 15.30; 17,30; 19.30.
• Iubire pentru iubire î FERENTARI 
(80 49 85) — 15.30; 17,30; 19,30.
• Sezon de pace la Paris : MIORI
ȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Goya : PROGRESUL (23 94 10) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Competiția : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,30; 14,30; 17; 19,30.
• Războiul stelelor : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15.
• Polițist sau delincvent : BUCU
REȘTI (15 6154) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 10,45; 12,45; 
14.30; 16,15; Dublu delict — 18; 20 : 
DOINA (16 35 38).
• Campionul: TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 12,15;- 16; 19,15.
• Avertismentul : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.

• Afacerea Pigot : EXCELSIOR
(65 49 45) -T- 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.
4*  Confidente : UNION (13 49 04) — 
9.30: 11.30; 13,30; 15.45; 18: 20.
® Salamandra : MELODIA (11 13 49) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala mi
că) : A douăsprezecea noapte — 19,30; 
(sala din Piața Cosmonauților, 
11 07 57) : Comedie de modă veche — 
19.30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Conflu
ența artelor" — Muzică — Literatură
— Plastică. „Spania secolului de aur". 
Comentează : prof. Cristina Vasiliu 
—18
• Opera Română (13 18 57) : Traviata
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Li
liacul — 19
• A.R.I.A. (la Palatul sporturilor și 
culturii) : Concert extraordinar de 
muzică disco susținut de grupul olan
dez „The Shorts" — 17 și 20
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 19 ; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) ; Passacaglia — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 19,30
• Teatru] de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : EX — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 19,30 ; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Milionarul sărac
— 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, 
sînt al dv. — 19 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 19,30
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Cînt la lume că mi-e dra
gă - 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero Ia purtare — 9 ; Pinocchio
— 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : A- 
venturile Iui Plum-Plum — 16 ; Noc
turn. Carte de vizită — 20 ; (sala din 
Piața Cosmonauților, 11 07 57) : Pun
guța cu doi bani — 10 ; Nu vorbiți în 
timpul spectacolului — 16
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Anchetă asupra unui tînăr 
care nu a făcut nimic — 19

„Zilele culturii bulgare" au pro
gramat, marți, manifestări dedicate 
filmului și literaturii contemporane 
din țara vecină și prietenă, noi spec
tacole și concerte, susținute de apre
ciate colective artistice. La cinema
tograful „Eforie" din Capitală au 
fost deschise „Zilele filmului bulgar". 
Spectacolul de gală a programat 
lung-metrajul artistic „Povestea unei 
orchestre", film de factură psiholo
gică inspirat din lupta de rezistență 
antifascistă a .poporului bulgar. Vor 
fi prezentate, de asemenea, cîteva 
creații din producția cinematografică 
bulgară a acestui an — „Domn pen
tru o zi", „Succes, inspectore !“, 
„Barajul" și „Sus în cireș", precum 
și filmele „Orchestra fără nume" și 
„Arma misterioasă".

La spectacolul de gală au luat 
parte reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Mi
nisterului Afacerilor Externe, Aso
ciației de prietenie româno-bulgară, 
Asociației cineaștilor, alți oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezente

delegația culturală bulgară condusă 
de Ivan Milușev, vicepreședinte al 
Comitetului Culturii, precum șl de
legația de cineaști bulgari, aflate cu 
acest prilej in țara noastră.

Au participat, totodată, membri ai 
Ambasadei Bulgariei la București.

★
După evoluția în spectacolul de 

deschidere a „Zilelor culturii bulga
re", apreciata formație corală „Pe- 
nio Penev" din Sofia a susținut un 
concert, sub bagheta lui Ivelin Di
mitrov, la Sala Palatului Culturii din 
Pitești. în aceeași zi, formația de 
muzică ușoară „Signal" a prezentat 
un spectacol la Buzău, iar ansamblul 
folcloric din Vrața și-a început tur
neul in județul Dolj.

Coordonatele definitorii ale lite
raturii bulgare contemporane au 
făcut obiectul dezbaterii de la Casa 
scriitorilor „Mihail Sadoveanu" din 
Capitală, manifestare desfășurată în 
prezența conducerii Uniunii scriito
rilor din țara noastră, a scriitorilor 
bulgari aflați cu această ocazie la 
București.

ROMÂNIA-FILM prezintă:

„ZILELE FILMULUI BULGAR"
în perioada 18—24 decembrie 1984 

la cinematograful „Eforie" din Capitală

miercuri 
joi 
vineri 
simbătă 
duminică 
luni

19
20 
21
22
23
24

decembrie 
decembrie 
decembrie 
decembrie 
decembrie 
decembrie

— DOMN PENTRU O ZI
— SUCCES, INSPECTORE
— ORCHESTRA FARA NUME
— ARMA MISTERIOASA
— BARAJUL
— SUS IN CIREȘ

„Zilele filmului bulgar" se vor desfășura, de asemenea, în municipiile 
Galați (20—26 decembrie) și Drobeta-Turnu Severin (20—26 decembrie).

l



SCÎNTEIA - miercuri 19 decembrie 1984 PAGINA 5

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu deosebită apreciere telegrama dumneavoastră de felicitare 
cu ocazia Zilei naționale a Statului Bahrein. Folosesc cu mare plăcere acest 
prilej pentru a transmite Excelenței Voastre sincere mulțumiri, precum și 
cele mai bune urări de fericire, sănătate personală, prosperitate și progres 
continuu poporului român prieten.

ISA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

Consfătuire privind calificarea, integrarea
in producție și perfecționarea pregătirii 

profesionale a tinerilor

Cronica zilei

în perioada 17—18 decembrie s-a 
desfășurat în Capitală Consfătuirea 
pe problemele calificării, integrării 
în producție și perfecționării pregă
tirii profesionale a tinerilor, organi
zată de Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, împreună cu 
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, Ministerul Edu
cației și învățămîntului și Ministe
rul Muncii.

Au participat cadre cu munci de 
răspundere din sistemul U.T.C., re
prezentanți ai ministerelor econo
mice și centralelor industriale, ai 
unor organe centrale ale administra
ției de stat, ai inspectoratelor șco
lare județene, directori ai centrelor 
de perfecționare din unitățile econo
mice ș.i de învățămînt.

Desfășurată sub semnul sarcinilor 
reieșite din istoricele documente a- 
doptate de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., chemărilor și însuflețitoare- 
lor îndemnuri adresate tinerei gene
rații de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de la înalta tribună a forumului co
muniștilor, consfătuirea a analizat, 
în spirit critic și autocritic, modul 
în care s-a acționat pentru aplicarea 
fermă în viață a hotărîrilor de 
partid și de stat referitoare la ca
lificarea, integrarea în producție și 
perfecționarea pregătirii profesiona
le a tinerilor, căi prioritare de ac
țiune pentru sporirea contribuției 
aduse de tineretul patriei la înfăp
tuirea neabătută a mărețelor progra
me de dezvoltare economico-socială 
a României socialiste.

Consfătuirea a scos în evidență 
preocuparea organelor și organiza
țiilor de tineret în vederea educării 
pentru muncă și viață a tinerilor, 
pentru formarea lor în spiritul tra
dițiilor revoluționare ale partidului 
și poporului nostru, pentru ca ei să 
învețe și să muncească fără preget 
acolo unde țara le-o cere. în 
acest context s-a făcut o analiză 
aprofundată a modului în care fac
torii de răspundere au acționat pen
tru asigurarea cu forță de muncă ca
lificată a tuturor sectoarelor econo
miei naționale, pentru integrarea 
corespunzătoare în muncă a celor

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică, timpul probabil pen
tru intervalul 19 decembrie, ora 20 — 22 
decembrie, ora 20. în țară : Vremea 
va fi în general caldă, cu cerul mai 
mult noros. Se vor semnala precipi
tații locale, mai ales sub formă de 
ploaie, în cea mai mare parte a țării. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări spre sfîrșitul interva

INFORMAȚII SPORTIVE
■ La sfîrșitul acestei săptămini, 

în Sala sporturilor din Cluj-Napoca 
se vor desfășura întrecerile celei 
de-a 22-a ediții a Balcaniadei femi
nine de baschet. La compdWție și-au 
anunțat participarea selecționatele 
Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei și 
României.

Campionatul balcanic masculin de 
baschet se va disputa între 20 și 30 
decembrie la Atena, cu participarea 
echipelor Bulgariei, Greciei, Iu
goslaviei, României și Turciei.

■ Astăzi se va disputa la Craiova 
meciul dintre echipa locală Univer
sitatea și formația Corvinul Hune
doara, ultima restantă din cadrul 
turului campionatului diviziei A la 
fotbal. Partida va incepe la ora 14.

■ Turneul internațional feminin 
de șah de la Atena a fost cîștigat 
de marea maestră româncă Elisabeta 
Polihroniade-Rusu, care a totalizat 
7,5 puncte din 9 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat Dragasevici 
(Iugoslavia) și Armas (Cuba) — cu 
cite 6,5 puncte.

■ In turneul internațional masculin 
de șah desfășurat în „Sistem elve
țian" la Frankfurt pe Main, marele 
maestru român Florin Gheorghiu s-a 
clasat pe primul loc, la egalitate cu 
maeștrii vest-germani Nickl, Hert- 
nek și Smrecany — toți cu cite 5 
puncte din 6 posibile.

■ Turneul internațional de șah 
de la Titograd a continuat cu runda 
a șasea, în care Popovici l-a învins 
pe Marianovici, Cebalo a cîștigat la 
Kudrin, iar in partidele Tal — Ve- 
limirovici, Djurici — Zapata și Tai- 
manov — Ivanovici a fost consem
nată remiza.

Lider al clasamentului se menține 
marele maestru iugoslav Velimiro- 
vici, cu 4,5 puncte, urmat de Tal 
(U.R.S.S.) — 4 puncte.

■ In orașul norvegian Bergen s-au 
desfășurat întrecerile „Cupei Euro
pei" la natație.

Iată cîteva dintre principalele re
zultate înregistrate : masculin : 200 m 
liber : Gross (R.F. Germania) — 
l’47”39/100 ; 200 m bras : Volkov
(U.R.S.S.) — 2’12”92/100 ; 100 m 

nou încadrați, pentru perfecționarea 
pregătirii profesionale a tinerilor.

Din dezbaterile ce au avut loc, 
atit în plen cit și pe secțiuni, a re
ieșit că toți factorii ce contribuie la 
educarea și formarea tinerei gene
rații trebuie să acționeze cu simț de 
răspundere pentru pregătirea, inte
grarea și perfecționarea profesională 
a acesteia pe măsura rolului și con
tribuției sale reale în viața econo
mică, socială și spirituală a țării. 
Aceasta cu atit mai mult cu cit, 
prin grija permanentă a partidului 
și statului nostru, tinerii din patria 
noastră beneficiază de cele mai bune 
condiții de muncă și învățătură pen
tru formarea profesională și asimi
larea celor mai noi cunoștințe știin
țifice, pentru organizarea și desfășu
rarea activității recreativ-educative, 
pentru petrecerea timpului liber.

Abordînd, exigent și deschis, toate 
problemele privind pregătirea tine
retului pentru muncă, consfătuirea a 
scos în evidență necesitatea pregăti
rii forței de muncă tinere pentru 
toate sectoarele economiei naționale,, 
ținînd cont de nivelul de înzestrare 
tehnică și tehnologică a producției, 
de cerințele revoluției tehnico-știin- 
țifice, de necesitățile mereu crescînde 
ale proceselor de producție.

Programul de măsuri supus dez
baterii în cadrul lucrărilor cuprinde 
noi acțiuni ce au menirea de a con
tribui la orientarea școlară și profe
sională a elevilor, la asigurarea for
ței de muncă necesară economiei și 
integrării acesteia în unitățile econo
mice, la ridicarea continuă a nive
lului de pregătire profesională a ti
nerilor în concordantă cu sarcinile 
și obiectivele concrete ale dezvol
tării economiei în etapa actuală și 
în perspectivă.

Exprimîndu-și hotărîrea lor fermă 
de a îndeplini sarcinile ce le revin 
din documentele adoptate de Con
gresul al XIII-lea al partidului, 
participants la Consfătuire s-au an
gajat să acționeze neabătut in ve
derea creșterii contribuției lor la 
înfăptuirea obiectivelor de dezvol
tare economico-socială a patriei, 
pentru prosperitatea necontenită a 
României socialiste și înaintarea ei 
neabătută spre comunism.

lului în regiunile estice. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 5 
și plus 5 grade, izolat mai coborîte în 
Jumătatea de nord a țării, iar , cele 
maxime intre zero și 10 grade. Se va 
produce ceață locală îndeosebi seara și 
dimineața, iar izolat se va semnala și 
polei. în București : Vremea va fi re
lativ caldă, cu cerul mai mult noros. 
Tendință de ploaie îndeosebi în a doua 
parte a intervalului. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 2 și plus 
un grad, iar cele maxime între 4 și 7 
grade. Dimineața ceață slabă.

spate : Richter (R.D. Germană) — 
56”05/100 ; 100 m liber : S. Caron 
(Franța) — 49”67/100. Feminin :
100 m spate : Birte Weigang (R.D. 
Germană) — l’03”21/100 ; 100 m li
ber : Annemarie Verstappen (Olan
da) — p5”90/100 ; 100 m fluture : Ute 
Geweninger (R.D. Germană) — 
l’00”44/100.

Ir, clasamentele finale, la masculin 
și feminin, pe primul loc s-au situat 
echipele R.D. Germane.

■ In ziua a doua a turneului in
ternațional de hochei pe gheață de 
la Moscova, selecționata U.R.S.S. a 
învins cu scorul de 8—1 (4—0, 1—0, 
3—1) formația Finlandei. Golurile au 
fost marcate de Kasatanov (3), Bikov, 
Fetisov, Makarov, Larionov și Gi- 
maev, respectiv, Helminen.

într-un alt joc, reprezentativa 
Suediei a întrecut cu 2—1 (0—1, 1—0, 
1—0) echipa R.F. Germania.

■ Comentînd finala competiției 
internaționale de tenis „Cupa Davis*',  
corespondentul sportiv al agenției 
France Presse notează, printre al
tele : „Suedezii n-au trebuit să 
aștepte ultimele două partide de 
simplu pentru a învinge redutabila 
echipă a S.U.A. în întîlnirea ce se 
desfășoară la Goteborg. Cîștigînd și 
partida de dublu, tenismanii suedezi 
au realizat scorul de 3—0, adjudeeîn- 
du-și celebrul trofeu „Salatiera de 
argint" ce răsplătește pe învingătoa- 
rea competiției. Este pentru a doua 
oară cînd echipa Suediei își înscrie 
în palmares această prestigioasă vic
torie, după succesul obținut în 1975, 
avîndu-1 atunci ca lider pe cunoscu
tul Bjorn Borg".

(•) Indicatorii privind pro
ducția netă, productivitatea 
muncii, costurile de produc
ție ți beneficiile sint calcu
lați pe 10 luni.

In partida de dublu, perechea 
Anders Jarryd—Stefan Edberg a în
trecut cu 7—5, 5—7, 6—2, 7—5, după 
trei ore de joc, cuplul american John 
McEnroe—Peter Fleming, neinvins in 
ultimele 15 meciuri susținute în 
„Cupa Davis".

In primele două partide de simplu, 
Mats Wilander l-a învins cu 6—1, 
6—3, 6—3 pe Jimmy, Connors, iar 
Henrik Sundstroem a dispus cu 
13—11, 6—4, 6—3 de John McEnroe.

(Agerpres)

REMARCABILE SUCCESE 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Prezentăm, în continuare, rezultatele obținute in întrecerea socia
listă de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi 
industriale, din unități agricole, transporturi, precum și din domeniul 
circulației mărfurilor.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 30 no
iembrie (*)  pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale „Porțile de Fier", cu 537,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,6 la sută la 
producția de energie electrică la 
bornele generatoarelor și la gra
ficul de putere la dispoziția siste
mului energetic național ; unitatea 
s-a încadrat în prevederile de plan 
privind productivitatea muncii ; 
consumul tehnologic pentru produ
cerea energiei electrice a fost sub 
cel normat cu 2,8 la sută, iar chel
tuielile au fost, de asemenea, mai 
mici decît cele prevăzute în buget 
cu 11,4 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Curtea de Argeș, cu 426,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Rîmnicu Vîlcea, cu
380,6 puncte.

IN DOMENIUL 
EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 

ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție pe
trolieră Berea, județul Buzău, cu
649.4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,6 la sută la 
producția fizică, 6,5 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată,
12.7 la sută la producția netă, 5,5 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost ob
ținute la beneficii ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decît cele plani
ficate cu 4,3 la sută, iar cele ma
teriale cu 6,1 la sută.

Locul II : Schela de producție 
petrolieră Țicleni, județul Gorj, cu 
632,2 puncte.

Locul III : Schela de producție 
gaze naturale Mediaș, județul Si
biu, cu 602 puncte.

IN INDUSTRIA PRELUCRĂRILOR 
METALURGICE

Locul I : Uzina „Cablul româ- 
nesc“-PIoiești, cu 503,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,5 la sută la 
producția netă, 11,7 la sută la ex
port, 3,9 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată, 5,3 la sută la 
productivitatea muncii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
beneficii; cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
1,3 la sută, iar consumurile de e- 
nergie electrică și combustibili au 
fost sub cele normate cu 16,8 la 
sută.

Locul II : întreprinderea „Laro- 
met“-București, cu 424,2 puncte.

Locul III : Combinatul metalur
gic Cîmpia Turzii, județul Cluj, cu
417.4 puncte.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— SUBRAMURA 
UTILAJ ENERGETIC, 

PETROLIER.
PENTRU METALURGIE, 

CHIMIE, MATERIALE 
DE CONSTRUCȚII 
ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița roșie“-Bucu- 
rești, cu 832 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16,5 la sută la 
producția netă, 2,4 la Sută la pro
ducția fizică, 11,7 la sută la export, 
3 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată, 16 la sută la be
neficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost sub cele 
normate cu 2,2 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu
17.4 la sută.

Locul II : întreprinderea de ma
șini grele București, cu '805.3 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Teh- 
nofrig" — Cluj-Napoca, cu 609,4 
puncte.

IN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL. 

ECHIPAMENTE PENTRU 
TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea „Elec- 
troaparataj" — București, cu 937,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,1 la sută la 
producția netă, 1,5 la sută la pro
ducția fizică, 6,4 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată
1.7 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la export și la beneficii ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost sub cele nor
mate cu 11 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu
5,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de feri
te Urziceni, județul Ialomița, cu
743,4 puncte.

Locul III: întreprinderea „Steaua 
electrică" — Fieni, județul Dîmbo
vița, cu 706,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

PRODUSE ANORGANICE, 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Dudești — București, cu 1 076,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,7 la sută la 
producția fizică, 33,1 la Sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la producția netă, export, pro
ductivitatea muncii, beneficii și la 
livrările de mărfuri la fondul pie
ței ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 12,4 la sută, 
iar cele materiale cu 10,2 la sută.

Locul II : Combinatul de îngră
șăminte chimice Tg. Mureș, cu 516 
puncte.

Locul III : întreprinderea chimi
că Turtja, județul Cluj, cu 419,6 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
METALELOR NEFEROASE 

ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 628,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,2 la sută la pro-
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ducția fizică, 3,7 la sută la produc
ția-marfă vîndută șl încasată, 1,2 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export ; consumurile de 
materii prime, materiale, energie 
electrică și combustibili au fost sub 
cele normate.

Locul II : întreprinderea de alu
mină Tulcea, cu 372,3 puncte.

Locul III : întreprinderea meta
lurgică „Neferal" — București, cu
281,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI HlRTIEI

Locul I : Combinatul de celuloză 
și hirtie Brăila, cu 893,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,8 la sută la pro
ducția netă, 7,6 la sută la export, 
2,1 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată, 3,1 la sută la pro
ductivitatea muncii, 4,6 la sută la 
beneficii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la livrări de mărfuri 
la fondul pieței ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
sub cele normate cU 14,2 la sută, 
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 4,2 la sută.

Locul II: întreprinderea de hîrtie 
cretată și carton ondulat Ghimbav, 
județul Brașov, cu 818,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de hîr
tie și cartoane „Comuna din Paris" 
— Piatra Neamț, cu 677,5 puncte.

In industria textila
(BUMBAC)

Locul I : Întreprinderea textilă 
Pitești, cu 620 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășițr cu : 1,5 la sută la pro
ducția fizică, 1,1 la sută la produc
ția netă, 16,2 la sută la export, 2,7 
la sută la beneficii, 9,5 la sută la 
livrări de mărfuri la fondul pieței; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost sub cele normate 
cu 0,5 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 2,7 la 
sută.

Locul II : întreprinderea textilă 
„11 Iunie" — Cisnădie, județul Si
biu, cu 534,8 puncte.

Locul III : întreprinderea Filatu
ra de bumbac Suceava, cu 524,5 
puncte.

ÎN ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 

CU PROFIL MIXT

Locul I : întreprinderea de sere 
„30 Decembrie", județul Giurgiu, 
CU 1 072,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,2 la sută la pro
ducția de carne, 6,2 la sută la efec
tivele de taurine la sfîrșitul perioa
dei, 11,5 la sută la livrările de car
ne la fondul de stat ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la pro
ducția și Ia livrările de lapte de 
vacă la fondul de stat, efectivele de 
porcine la sfîrșitul perioadei ’și la 
beneficii.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat „Mihai Viteazul", județul 
Cluj, cu 986,6 puncte.

Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Prejmer, județul Bra
șov, cu 853,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
POLIGRAFICA

Locul I : Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii" — București, cu
521,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,5 la sută la pro
ducția netă, 2,2 Ia sută la produc
ția fizică, 1 la sută la export, 2,1 
la sută la producția-marfă vîndută 
și încasată, 1.9 la sută la producti
vitatea muncii, 3,7 la sută la bene
ficii și la livrările la fondul pieței; 
consumurile 'de energie electrică și 
combustibili au fost sub cele nor
mate cu 4,7 la sută.

Locul II : întreprinderea poligra
fică „13 Decembrie 1918“ — Bucu
rești, cu 492,2 puncte.

Locul III : întreprinderea poli
grafică „Bucureștii Noi", cu 485,9 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE

Locul I : întreprinderea de trans
port și utilaje pentru construcții 
Motru, cu 1 102 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 38 la sută la ve
nituri brute din activitatea de trans
port și Ia productivitatea muncii, 
32 la sută la indicele de utilizare a 
unei tone capacitate din parcul de 
autovehicule marfă ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la pro
ducția netă, volumul mărfurilor 
transportate și beneficii ; cheltuie
lile la 1 000 lei venituri brute din 
transporturi au fost mai mici decît 
cele planificate cu 14,2 la sută, iar 
consumurile de carburanți au fost, 
de asemenea, sub cele normate cu
29.9 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură și industria alimentară Bra
șov, cu 964 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto comerciale Bucu
rești, cu 281,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata pentru 
mărfuri textile-încălțăminte Deva, 
cu 269,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,2 la sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata, 12,1 
la sută la volurpul livrărilor de 
mărfuri pe un lucrător, 4,8 la sută 
la viteza de circulație a mărfurilor; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii ; cheltuielile de 
circulație la 1 000 lei livrări au fost 
mai mici decît cele planificate cu
4.9 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata pentru 
mărfuri alimentare Brăila, cu 238,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata pentru 
mărfuri metalochimice București, 
cu 183,8 puncte.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Locul I : întreprinderea județea
nă pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile Hu
nedoara, cu 288,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13 la sută la vo
lumul total al materialelor refolo
sibile colectate ; volumul fizic al 
materialelor refolosibile colectate a 
fost depășit cu 19 la sută la oțel, 
17 la sută la fontă, 10 la sută la 
cupru, 18 la sută la alamă, 6 la 
sută la bronz, 8 la sută la plumb ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la aluminiu și la anvelope ; 
cheltuielile de circulație au fost 
mai mici decît cele planificate cu 6 
la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile Ga
lați, cu 150 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materia^lor refolosibile 
Iași, cu 149 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și lo- 
cativă Neamț, cu 1 301,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 30,2 la sută la în
casări din activitatea de producție 
și prestări servicii, 31,9 la sută la 
producția și prestările in unități fi
zice, 32 la sută la prestările de 
servicii pentru populație, 29,9 la 
sută la producția netă ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la bene
ficii și productivitatea muncii ; 
cheltuielile totale și materiale la 
1 000 lei producție-prestații au fost 
mai mici decit cele planificate cu 
19 la sută.

Locul II : întreprinderea de gos
podărie comunală și locativă Lugoj, 
județul Timiș, cu 1 293,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
gospodărie comunală și locativă 
Orăștie, județul Hunedoara, cu 
1 288,5 puncte.

(Agerpres) 
________________________ y

Cu prilejul încheierii misiunii în 
țara noaștră. ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București, Li 
Zewang, a oferit, marți, un cocteil.

Au participat Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, Ion Popescu-Pu- 
țuri, președintele Asociației de prie
tenie româno-chineză, Mihai Nicolae, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai conducerilor 
unor ministere și instituții centrale, 
generali și ofițeri, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★

Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general
colonel Constantin Olteanu, a adre
sat o telegramă de felicitare minis
trului apărării naționale al Republi
cii Socialiste Vietnam, general de 
armată Van Tien Dung, cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a Zilei 
Armatei Populare Vietnameze.

Marți după-amiază, la Casa Cen
trală a Armatei a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 40-a 
aniversări a Zilei Armatei Populare 
Vietnameze, la care au participat 
cadre militare din garnizoana Bucu
rești.

Adunarea a fost deschisă de ge- 
neral-locotenent Victor Stănculescu,
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„READER'S DIGEST":

Capriciile vremii - intre prognoze 
și enigme neelucidate incă

Initial, iarna 1981—1982. caracteri
zată în S.U.A.. ca si în alte țări occi
dentale, prin ninsori excesive și ge
ruri ieșite din comun, a fost socotită 
ca o excepție, printre alte cîteva, 
înregistrate in cursul acestui secol. 
In prezent însă, o serie de specia
liști din întreaga lume afirmă că 
respectiva iarnă constituie doar 
începutul unei lungi serii de dere
glări climatice care se vor manifesta 
în următorii ani. Cauza perturbă
rilor r Greu de precizat, deoarece 
prognozele specialiștilor se bazează 
pe ipoteze complet diferite.

Prima ipoteză incriminează Soare
le: Se știe că. în medie, odată la 
11,2 ani, numărul petelor solare în
registrează un nivel maxim, și con- 
comiteht. în comparație cu perioadele 
de „Soare calm", cantitatea de lu
mină și de căldură radiată poate 
crește cu 1 la sută. Or. iarna 1981— 
1982 a urmat tocmai după o aseme
nea perioadă de activitate maximă a 
Soarelui, relevă specialiștii în fizica 
atmosferei de la Jet Propulsion 
Laboratory, din Pasadena. Cert este 
că. din 1979 încoace, așa cum denotă 
măsurătorile, energia radiată de 
Soare a scăzut cu mai bine de unu 
la mie. Oricit de neînsemnată ar 
părea această diminuare, specialiștii 
consideră că ea s-a putut dovedi 
suficientă pentru ruperea echilibru
lui fragil dintre iarnă si vară. Iar 
dacă radiațiile solare vor continua 
să scadă pină cind numărul petelor 
va scădea la nivelul minim, iernile 
ar putea să devină din ce în ce mai 
friguroase.

De fapt, nu este vorba de un 
fenomen nou : acesta s-a mai pro
dus și în trecut. Astfel, un grup de 
astrofizicieni de la Centrul national 
american de cercetări asupra atmo
sferei din Boulder, statul Colorado, 
au relevat că între 1645 și 1715, cînd 
petele solare păreau să fi dispărut 
aproape complet. Europa si America 
au cunoscut ierni deosebit de aspre, 
desemnate chiar drept „o mică epocă 
glaciară". O perioadă asemănătoare 
s-a semnalat și între 1770 și 1820.

în ce privește a doua ipoteză, ea 
invocă o cauză de altă natură — 
erupția din martie si aprilie 1982 a ' 
vulcanului El Chichon. din Mexic. 
Norul generat de această erupție a 
fost cel mai voluminos înregistrat 
din 1912 încoace. Gazele și cenușa din 
care era constituit s-au ridicat pină 
la o înălțime de 30 000 de metri. In 
continuare, vînturile de mare altitu
dine au minat acest nor deasupra 
emisferei noastre, risipindu-1 intr-un 
fel de văl ce împiedică o parte din 
radiațiile solare să răzbată, spre a 
încălzi Pămîntul. Potrivit specialiș
tilor de la N.A.S.A.. vor mai trece 
cîtiva ani pînă să se destrame com
plet acest uriaș „filtru". Ca atare, 
pe seama lui au fost puse recordu
rile de frig înregistrate în partea 
răsăriteană a S.U.A., în august 1982 
cit si scăderea temperaturii cu 0,25— 
0,5 grade. în întreaga emisferă nor
dică, în cursul iernii 1982—1983.

In fine, a treia ipoteză, pe baza 
căreia se prevestește o îndelungată 
perioadă friguroasă. incriminează 
ninsorile excesive înregistrate în 
America de Nord, în cursul iernii 
1981—1982. într-una din zilele lui 
ianuarie 1982, peste 75 la sută din 
suprafața Americii de Nord era aco
perită cu zăpadă. în toate statele 
s-au semnalat ninsori, inclușii în 
Florida. Mississippi si Alabama, 
renumite pentru blîndetea climei. 
Or. se știe că zăpada reflectă pînă la 
90 la sută din radiațiile solare. Re
zultă deci că în respectiva lună, cînd 
bună parte din sudul tării a fost aco
perit de zăpadă, s-a pierdut in spa
țiu o mare cantitate de energie care, 
în mod normal, ar fi slujit la încăl
zirea Pămintului.

Alt factor răspunzător de modifi

adjunct al ministrului apărării na
ționale.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Pham Duy Toan, 
ambasadorul R. S. Vietnam în 
Republica Socialistă România.

In încheiere, participanta au vi
zionat o fotoexpoziție cu aspecte 
din viața și activitatea militarilor 
vietnamezi și un film documentar.

★
După ce a fost oferită iubitorilor 

de frumos din orașul Cluj-Napoca, 
expoziția „Acuarele britanice" a fost 
deschisă, marți, la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România. 
Lucrările prezentate, peisaje și com
poziții de o deosebită valoare din 
colecția Muzeului Castle din Nor
wich, realizate mai cu seamă la 
sfîrșitul secolului al XVIII-lea și 
începutul veacului nostru, sint ilus
trative nu numai pentru evoluția a- 
cuarelei engleze din această perioa
dă ci, în egală măsură, pentru aceea 
a picturii de peisaj din Marea Bri- 
tanie.

La vernisaj au luat parte membri 
ai conducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, A- 
sociației de prietenie România-Marea 
Britanie, Uniunii artiștilor plastici, 
alți oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au participat, de asemenea, Philip 
McKearney, ambasadorul Marii Bri
tanii la București, și membri ai am
basadei, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noastră 
și membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

cările climatice se pare că este si 
așa-numitul „Jetstream", vîntul vio
lent care se produce în straturile 
înalte ale atmosferei. Generat de 
schimbul de energie dintre aerul 
rece de la poli și cel cald de la tro
pice, cursul său se modifică perma
nent. în funcție de mai multi fac
tori : temperatura aerului și a ocea
nelor, ca și topirea ghețurilor po
lare. Deși fluctuațiile acestui vînt 
n-au fost încă definite cu destulă 
rigurozitate științifică, specialiștii au 
certitudinea că ele acționează totuși 
asupra climei.

La fel de unanimă în rîndul spe
cialiștilor este insă și opinia potrivit 
căreia dereglările vremii nu se dato
rează. în exclusivitate, unor fenome
ne naturale. Mina omului, activitățile 
umane joacă și ele un rol deloc ne
glijabil. Astfel, o serie de climatologi 
opinează că mai probabil și mai de 
temut decît o nouă glaciațiune ar fi 
o încălzire generală, cu posibile efec
te devastatoare. Viitoarea încălzire 
ar putea fi rezultatul enormei canti
tăți de bioxid de carbon emis în at
mosferă prin arderea combustibililor 
fosili.

Se estimează că la începutul re
voluției industriale, odată cu inaugu
rarea utilizării masive a cărbunelui, 
a petrolului și derivaților săi. pro
porția de bioxid de carbon din at
mosferă era de circa 30 ppm (părți 
per milion). Or, în prezent, ea este 
de 330 ppm, și ar putea înregistra, 
după unele pronosticuri, 600 ppm în 
anul 2050.

Aceste cifre trezesc îngrijorare în 
rindul specialiștilor deoarece existen
ta lumii în care trăim se bazează 
pe un foarte delicat echilibru termic. 
Minut de. minut, imense cantități de 
energie solară „se revarsă" în atmo
sferă, sub formă de căldură și lumină, 
în timp ce o cantitate de energie 
sensibil egală se pierde in spațiu 
sub forma radiațiilor infrarosil. Per
turbarea acestor schimburi de ener
gie s-ar putea traduce, potrivit spe
cialiștilor. fie printr-o răcire, fie 
printr-o încălzire a planetei.

O cantitate sporită de bioxid de 
carbon în atmosferă ar trebui. în 
principiu, să absoarbă o mai mare 
cantitate din radiațiile infraroșii re
flectate de Pămînt. deci, implicit, să 
determine o creștere a temperaturii 
atmosferice. Or. după aproape două 
secole de poluare tot mai accentuată, 
prin arderea combustibililor fosili, 
nu s-a putut demonstra deocamdată 
în mod convingător că sporirea pro
porției de bioxid de carbon din at
mosferă ar fi antrenat modificări 
climatice. Nu este exclus totuși ca 
poluarea să constituie unul din fac
torii diferenței de temperatură din
tre cele două emisfere, diferență 
care, potrivit unor specialiști, s-ar 
accentua tot mai mult.

Pe de altă parte, dintr-o serie de 
studii efectuate de cercetători din 
Statele Unite rezultă că. în prezent, 
asistăm la o creștere din ce în ce 
mai rapidă a nivelului oceanelor. Fe
nomenul s-ar datora topirii ghețuri
lor din Antarctica. Deși nu e posibilă 
efectuarea unor măsurători exacte ale 
acestui nivel, unele analize permit să 
se creadă că el s-a ridicat cu 10 cm 
in cursul ultimului deceniu și că ar 
putea să se mai înalte cu alti 25 de 
cm în cursul actualului deceniu.

In sfirșit, incertitudine domnește 
încă și privitor la posibila interac
țiune dintre ciclurile naturale și po
luare. Viitorul climatic al Terrei nu 
poate fi deci prefigurat cu precizie. 
Majoritatea specialiștilor consideră 
totuși drept plauzibil că, în prezent, 
se încheie perioada cea mai caldă a 
„verii planetare", adică a perioadei 
cu climă mai blîndă. Cu alte cuvin
te. e posibil ca in următorii ani să 
asistăm la o înăsprire a condițiilor 
climatice.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
DIN TAINELE QUASARILOR.

i De la descoperirea lor în 1963, quasarii au 
i ridicat o serie de semne de întrebare, mai 
1 ales în ce privește distanța la care se află 
i de sistemul solar. Cu ajutorul unor puter- 
’ nice telescoape, între care cele de la ob- 
\ servatorul de la Kitt Peak, Arizona — 
i S.U.A., și de la Cerro Tololo din Chile, as- 
’ trofizicienii americani au ajuns la conclu- 

zia că quasarii sint obiectele cele mai în- 
l depărtate descoperite pînă acum, aflindu-se 
J la o distanță de pînă la 10 miliarde ani- 
\ lumină de Terra, și nu la cîteva sute de 
l milioane ani-lumină, după cum afirmau 
i unii astronomi. A rămas însă nerezolvată 
1 problema luminozității quasarilor. Se apre- 

ciază în acest sens că pentru a fi atit de 
i luminoși de la o asemenea distantă, ei tre- 
J bule să genereze energia într-o manieră 
) necunoscută încă fizicii contemporane.

SPĂRGĂTOR DE GHEATĂ 
PENTRU NAVIGAȚIA FLUVIALĂ. 
In Uniunea Sovietică a fost încheiată cu 
succes testarea unui original adaptor-spăr- 
gător de gheață pentru navigația fluvială. 
Un remorcher căruia 1 s-a atașat acest 
adaptor pe pernă de aer poate înlătura un 
strat de gheață de cîteva zeci de centimetri, 
dezvoltînd o viteză apropiată de cea obiș
nuită. Principiul de funcționare a noului 
spărgător de gheață este simplu ; perna de 
aer dislocă apa de sub stratul de gheață, 
care se prăbușește sub propria lui greu
tate. Adaptorul își va găsi o largă utilizare 
in navigația fluvială. Spărgătoarele de 
gheață obișnuite au posibilități limitate de 
manevră și nu pot soluționa pe deplin sar
cina prelungirii perioadei de navigație în 
anotimpul rece. In plus, noua metodă este 
mult mai economicoasă.

UN PAS ÎNAINTE ÎN CERCE
TĂRILE ONCOLOGICE. Un 
de oameni de știință chinezi de la Insti
tutul de cercetări oncologice din Shanghai 
au descoperit recent, după experimente 
care au durat doi ani, o genă, denumită 
N—Ras, care provoacă la om cancerul fi
catului. Considerată — după cum rela
tează agenția China Nouă — drept o im
portantă realizare, care ar putea să con
tribuie la eforturile de diagnosticare, ca 
și tratare a acestei maladii, gena amintită 
— ca și alte tipuri de gene ale canceru
lui — are un rol major în dezvoltarea și 
diferențierea celulelor umane și animale în 
general. In condiții normale, asemenea 
gene nu dăunează în nici un fel organis
mului, însă pot deveni maligne atunci cînd 
sînt atacate de viruși sau substanțe can
cerigene — explică specialiștii . chinezi.

POMPE CU MEMBRANĂ AS
PIRANTĂ. ° firmă olandeză a realizat 
o gamă largă de pompe cu membrană as
pirantă pentru refularea lichidelor abrazi
ve în cantități mari sub presiuni puter
nice. Este vorba de pompe cu capacități 
de 5—700 mc pe oră pentru presiuni de 
5—175 bari. Membranele au o durată de 
viață minimă de 6 000—8 000 ore, iar su
papele — de 3 000 ore. Noile pompe sînt 
utilizate la exploatări miniere pentru 
uscarea galeriilor subterane, in transportu
rile pe distanță mare — pe bază hidrau
lică — a minereurilor, a substanțelor mi
nerale și deșeurilor, precum și în instala
țiile de epurare a apelor, în industriile 
oțelului, ceramicii, hîrtiei și zahărului.

ELECTRONICA ÎN AGRICUL
TURĂ. Electronica își găsește o apli

care din ce în ce mai largă și în dome
niul producției agricole. Astfel, după cum 
transmite agenția Taniug, complexul agro
industrial din VUkovar — printre primele 
din Iugoslavia care au utilizat computere 
în controlul proceselor specifice de pro
ducție — a obținut rezultate peste aștep
tări la recoltele medii pe o suprafață de 
circa 44 000 hectare, cultivate cu griu, po
rumb, soia și sfeclă de zahăr. Rezultate 
bune au fost înregistrate și în sectorul 
zootehnic al complexului, unde computerul 
a fost folosit la fixarea componentelor și 
dozarea furajelor.

NOU GENERATOR DE RAZE X. 
Oamenii de știință din Australia au elabo
rat o metodă mai ieftină, simplă și sigură 
pentru producerea razelor X comparativ cu 
cele utilizate pină în prezent. Razele sînt 
generate într-un tub în care se află, în vid, 
pulbere metalică, alimentat la cele două

capete de o sursă de curent continuu de ‘ 
înaltă tensiune. Noul generator de raze X t 
va fi utilizat cu precădere in industrie ’ 
pentru testarea unor produse, ca și la pro- I 
cedeele de sterilizare. El nu va înlocui însă i 
actualele aparate folosite in explorările ‘ 
medicale. i

DE CE SLĂBEȘTE MEMORIA ?
Una dintre cauzele pierderii memoriei și < 
a simțului de orientare la persoanele în * 
vîrstă pare să fie excesul de lichid in ere- i 
ier — este concluzia dr. Peter Black, de la ’ 
Spitalul general de neurochirurgie din statul l 
american Massachusetts, relatează agenția < 
U.P.I. Potrivit medicului american, excesul 1 
de lichid poate fi înlăturat printr-o inter- i 
venție chirurgicală relativ ușoară, in ’ 
decurs de aproximativ două ore. Deși este \ 
specifică vîrstei înaintate, maladia poate . 
fi întîlnită și in alte perioade ale vieții, 1 
în special la persoanele care au suferit' i 
anumite traume sau accidente.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Adoptarea unor rezoluții asupra problemelor înscrise 

pe ordinea de zi
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— într-o rezoluție adoptată luni, 
Adunarea Generală a O.N.U. a cerut 
Organizației Națiunilor Unite să de
pună eforturi constructive in vede
rea înfăptuirii obiectivelor declara
ției cu privire la proclamarea Ocea
nului Indian ca zonă a păcii. Trans
formarea acestui ocean intr-o zonă 
a păcii ar constitui o contribuție im
portantă la consolidarea păcii și 
securității internaționale, subliniază 
documentul. Rezoluția recomandă 
Comitetului special al O.N.U. pentru 
Oceanul Indian să încheie activita
tea pregătitoare în vederea convo
cării conferinței cu privire la Ocea
nul Indian, la Colombo, in prima 
jumătate a anului 1986. '

într-o rezoluție adoptată de Adu
narea Generală a O.N.U. se sublinia
ză necesitatea folosirii in scopuri 
exclusiv pașnice și in interesul în
tregii omeniri a Antarcticii, cerin- 
du-se, totodată, ca ea să nu devină o 
arenă sau un obiect al divergențelor 
internaționale. Dezbaterile asupra a- 
cestei probleme au pus în lumină fap
tul că majoritatea statelor sprijină 
acordul cu privire la Antarctica, 
prin care se instituie un regim de 
folosire a acestui continent numai 
în scopuri pașnice, se pronunță pen
tru menținerea lui ca zonă a păcii și 
colaborării rodnice intre popoare.

PENTRU PACE Șl DEZARMARE IN LUME
„Cea mai stringentă problemă — 

preintimpinarea războiului nuclear"
* 
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LONDRA 18 (Agerpres). — In
tr-o cuvintare rostită in Parlamen
tul Marii Britanii. Mihail Gorba- 
ciov, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Comisiei pentru afaceri 
externe a Sovietului Uniunii al So
vietului. Suprem al U.R.S.S.. a ară
tat, intre altele : Cea mai stringen
tă problemă care ii preocupă in 
prezent pe toți oamenii de pe pă- 
mint o constituie preintimpinarea 
războiului nuclear. După profunda

Orașul Diisseldorf - proclamat zonă liberă 
de arme atomice

BONN 18 (Agerpres). - Cel mai 
mare oraș din landul vest-german 
Renania de Nord-Westfalid, Dus
seldorf, a fost proclamat zonă libe
ră de arme nucleare. Această hotă- 
rire a fost adoptată de parlamentul 
local la cererea deputaților din

In sprijinul destinderii și înțelegerii internaționale
STOCKHOLM 18 (Agerpres). -- 

Propunerea privind crearea unei 
zone denuclearizate in Europa cen
trală rămine valabilă, estimează un 
raport al unui grup de lucru al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Suediei. Potrivit acestui document,

Sute de miliarde de dolari - pentru arme.
milioane de copii - victime ale malnutriției

CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager- 
ptes). - In timp ce in lume cursei 
înarmărilor ii sint destinate anul 
acesta fonduri insumînd peste 800 
miliarde de dolari, milioane de copii 
din țările in curs de dezvoltare iși 
pierd viața ca urmare a lipsei celor 
mai elementare condiții de viață - a 
arătat, in cursul unei declarații fă

Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat — cu 94 de voturi pentru, 
două Împotrivă și 44 de abțineri — 
o rezoluție care se pronunță pentru 
desfășurarea unei anchete cu privire 
la activitățile nucleare ale Israelului 
.și condamnă colaborarea acestui stat 
in domeniul nuclear cu Africa de 
Sud. Rezoluția cere, de asemenea. 
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică (A.I.E.A.) să suspende 
orice cooperare științifică cu Israe
lul, iar Consiliul de Securitate este 
solicitat să adopte măsuri urgente și 
eficiente pentru a determina Israe
lul să-și plaseze toate facilitățile nu
cleare sub controlul A.I.E.A. în 
sfirșit. documentul condamnă ame
nințările israeliene privind repeta
rea atacului său aerian impotriva 
instalațiilor nucleare pașnice din 
Irak și din alte state.

Comitetul Adunării Generale pen
tru probleme economice și finan
ciare și-a Încheiat sesiunea prin a- 
doptarea unui proiect de rezoluție 
in care cheamă comunitatea inter
națională să abordeze in mod adec
vat problema datoriilor externe ale 
țărilor in curs de dezvoltare. Potri
vit proiectului, care a fost adoptat 
fără vot, Adunarea Generală ur
mează să reafirme importanța creă
rii unui fond comun pentru produ
se de bază și cere tuturor statelor 
să contribuie la realizarea lui.

noastră convingere, in actualele 
condiții toate țările și popoarele au 
mai mult decit oricind nevoie de 
dialog constructiv, de căutarea unor 
soluții la problemele internaționale 
majore, de găsirea domeniilor de 
înțelegere, care pot duce la crește
rea încrederii intre țări, la crea
rea. in relațiile internaționale’, a 
unei atmosfere eliberate de perico
lul nuclear, de ostilitate și 
ciune. de teamă și ură.

suspi-

partea partidelor social-democrat A 
și ecologist. Pină acum, peste 70 de 
localități vest-germane s-au pronun- ( 
țat impotriva 
rii sau transportării pe raza lor 
armelor de nimicire in masă.

amplasării, menține-
a

a-remis ministrului de externe al 
castei țări. Lennart Bodstroem, 
Suedia trebuie să promoveze in 
continuare pe plan diplomatic acest 
proiect a cănii realizare ar con
tribui la procesul de destindere și 
înțelegere internațională.

ț

.1

cute la Ciudad de Mexico, Boris 
Yopo, expert al Organizației Națiu
nilor Unite pentru Copii (UNICEF). 
El a subliniat, de asemenea, că, 
deși situația este deosebit de dra
matică și alarmantă, continuă să fie 
investite imense sume de bani și 
capacitate științifică in perfecționa
rea industriei de armament.

Propunere privind 
organizarea unei întilniri 

intre primii miniștri 
ai Greciei si Turciei•9

ANKARA 18 (Agerpres). — într-un 
Interviu acordat ziarului turcesc 
„Gunaydin", primul ministru al 
Greciei. Andreas Papandreu, iși ex
primă acordul cu propunerea făcută 
recent de primul ministru al Tur
ciei, Turgut Ozal. referitoare la or
ganizarea unei intilniri a celor doi 
șefi de guvern consacrată elimi
nării divergențelor dintre Grecia și 
Turcia. Grecia dorește pace — xa 
subliniat șeful guvernului elen, 
adăugind : ..Mesajul pe care-1 adre
sez de Anul nou poporului turc este 
că popoarele Greciei și Turciei tre
buie să trăiască in pace și in rapor
turi frățești" — informează China 
Nouă.

BONN

Declarația președintelui
P.L.D. privind relațiile 
dintre R.F.G. și R.D.G.

BONN 18 (Agerpres). — In cadrul 
unei reuniuni a prezidiului Partidu
lui Liber-Democrat. președintele 
P.L.D., Hans-Dietrich Genscher, mi
nistrul vest-german de externe, a 
arătat, intre altele, că este necesar 
ca in relațiile dintre R. F. Germa
nia și R. D. Germană să se acțio
neze in așa fel incit, să nu șe pună 
in pericol ceea ce s-a obținut pină 
in prezent in acest domeniu. El a 
subliniat că rezultatele pozitive ale 
politicii promovate pină acum in a- 
ceastă direcție sint evidente — mai 
ales in acest an — și că ea trebuie con
tinuată pentru ca relațiile dintre cele 
două țări să contribuie la procesul 
de destindere și cooperare in Euro
pa — informează agenția D.P.A. din 
R.F.G.

E DE PRESA
scurt

VIZITA. Președintele Algeriei. 
Chadli Bendjedid. a conferit la 
Alger cu Erich Honecker, președin
tele Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane. care se află in vizită in ca
pitala algeriană. Au fost discutate, 
după cum relevă agenția A.D.N., 
probleme privitoare la evoluția re
lațiilor bilaterale și la situația in
ternațională actuală. S-a subliniat 
cu acest prilej că. in pofida situa
ției complicate pe plan mondial, 
există posibilități reale pentru apă
rarea și menținerea păcii, cele două 
țări considerihd că trebuie făcut 
totul pentru ca in relațiile interna
ționale să precumpănească rațiunea 
și realismul.

CONVORBIRI ITALO — VEST- 
GERMANE. Președintele Italiei, 
Alessandro Pertini, a avut o între
vedere cu președintele R.F.G.. Ri
chard von Weizsăcker. aflat in vi
zită la Roma. Cei doi șefi de stat 
au abordat probleme privind rela
țiile Est-Vest. precum și cele refe
ritoare la Piața comună, in preajma 
preluării de către Italia — la 
1 ianuarie 1985 — a președinției
activităților comunitare pentru o 
perioadă de șase luni.

ACORD PRIVIM) TRIMITEREA 
UNEI MISIUNI A O.N.U. ÎN IRAK

Eforturi pentru soluționarea politică a crizei 
din America Centrală

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Secretarul general ăl O.N.U., 
J.ayier Perez de Cuellar, a prezentat 
Adunării Generale un raport cu. pri
vire la rezultatele inițiativelor și 
activității „Grupului de la Contado- 
ra.“ (Columbia, Mexic, . Panama și 
Venezuela), în căutarea unei soluții 
politice la criza din America Cen
trală. Trecind in revistă negocierile 
țărilor membre ale ..Grupului de la 
Contadora" cu statele din regiune. 
pFecum și reuniunile desfășurate in 
acest sens in cadrul O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar a arătat că Tra
tatul de pace și cooperare in Ame
rica Centrală a fost primit cu sa
tisfacție de Organizația Statelor A- 
mericane (O.S.A.). care a cerut gu
vernelor tuturor statelor din emis
feră să-și manifeste voința lor de 
pace și să intensifice consultările în 
vederea încununării cu succes a pro
cesului de negocieri.

Referitor la observațiile formulate

LA REUNIUNEA DE LA PUNTA DEL ESTE

Critici la adresa măsurilor protectionism 
in comerțul mondial

MONTEVIDEO 18 (Agerpres). - In 
localitatea uruguayană Punta del Este 
au început lucrările celei de-a XV-a 
reuniuni a miniștrilor relațiilor exter
ne ai țărilor din bazinul, fluviului La 
Plata - Argentina, Bolivia, Brazilia, 
Paraguay și Uruguay - informează 
agenția E.F.E.

in primele luări de cuvint s-au 
criticat măsurile protecționiste apli
cate de statele occidentale indus
trializate in comerțul mondial, care 
au grave repercusiuni asupra econo
miilor naționale ale țărilor din re

■ȘI IRAN. Purtătorul de cuvint al 
O.N.U. a anunțat că secretarul ge
neral al Națiunilor Unite, Javier 
Perez de Cuellar, a obținut acordul 
guvernelor Irakului și Iranului in 
vederea trimiterii in aceste țâri- a 
unei misiuni a O.N.U. care să facă 
investigații in legătură cu trata
mentul aplicat de cele două state 
beligerante prizonierilor de război 
și cu soarta acestora. El a precizat 
că misiunea va rămine cite șasfe 
zile in Irak și Iran, urmind să vi
ziteze tabere de prizonieri de război, 
ca și de deținuți civili.

ALIANȚA DEMOCRATICA DIN 
CHILE — mișcări' de opoziție care 
reunește principalele forte demo
cratice din țară — a propus, 
intr-o scrisoare adresată coman
danților militari, „un dialog deschis 
si constructiv intre civili și mili
tari". In document se arată că 
propunerea este destinată inițierii 
unui dialog care să permită ..o 
ieșire pe cale pașnică" din criza 
ce confruntă in prezent țara. Se 
precizează că acordul va trebui să 
aibă la bază restabilirea libertăților 
și ridicarea stării de asediu/ for
marea unui guvern de tranziție, 
alegerea, prin vot universal, a unui 
parlament și instaurarea unui regim 

de Costa Rica. Honduras șl El Sal
vador asupra Tratatului de pace și 
cooperare in . America Centrală, ela
borat de „Grupul de la Contadora", 
miniștrii de externe ai țărilor mem
bre ale grupului au declarat că in 
document vor fi incorporate doar 
acele propuneri de natură să contri
buie Ia o mai mare precizare a pre
vederilor actului, fără, a-i modifica 
insă echilibrul, se arată in raportul 
secretarului general al O.N.U.

CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — Peste 1 500 de reprezentanți 
ai diverselor organizații sociale și 
obștești mexicane s-au pronunțat, in 
cadrul unei reuniuni desfășurate la 
Guadalajara, impotriva intervenției 
străine in America Centrală. Parti- 
eipanții și-au exprimat. totodată, 
solidaritatea cu lupta popoarelor din 
regiune pentru o dezvoltare liberă, 
independentă. in afara oricărui 
amestec din exterior.

giune. Totodată, s-a relevat ne
cesitatea urgentă a organizării unei 
conferințe latino-americane la nivel 
înalt consacrată examinării crizei ce 
afectează continentul, menționîndu-se 
că factorul principal ce o determi
nat deteriorarea situației economice 
a țărilor Americii Latine il constituie 
împovărătoarea cfatorie externă glo
bală o acestora, agravată de nivelul 
înalt al dobinzilor, care consumă cea 
mai mare parte o veniturilor prove
nite din. exporturile statelor conti
nentului.

democratic „cel mai tirziu pină in 
martie 1986", relevă agențiile in
ternaționale de presă.

LA SANAA — capitala R.A. Ye
men — au început, marți, lucrările I 
celei de-a 15-a Conferințe a miniș- | 
trilor de externe din statele mem
bre ale Organizației Conferinței Is- . 
lainice — O.C.I. Participă delegații ; 
din cele 45 de țări membre. Este, ‘ 
de asemenea, prezentă o delegație 
a O.E.P.. condusă de Yasser Ara
fat. După cum informează agenția 
M.E.N.. Egiptul participă pentru 
prima dată la conferință după rein- i 
trarea sa în Organizația Conferin
ței Islamice, in luna ianuarie a 
acestui an.

REDUCEREA RATEI DOBÎNZII. 
„Manufacturers Hanover Trust", a 
patra bancă din Statele Unite, și-a i 
redus rata dobinzii preferențiale de 
la 11.25 la sută la 10.75 la sută, in- 
cepind de marți. Specialiștii, citati 
de agenția Reuter, afirmă că areas- I 
tă decizie va li luată curind si de 
alte bănci importante americane.

PESOUL ANDIN. Președinții 
băncilor centrale din Bolivia, Co
lumbia. Ecuador. Peru și Venezuela , 
au semnat, la Lima, acordul de pu
nere iii circulație a pesoului andin, ' 
care va' înlocui dolarul in tranzac
țiile comerciale dintre țările Pactu- I 
lui Andin. Se apreciază că noua I 
monedă', a cărei instituire ă fost 
propusă de președintele peruan 
Fernando Belaude Terry in 1982, va I 
contribui substanțial la impulsiona
rea comerțului intre țările andine.

I MOSCOVA

Convorbiri la nivel înalt intre P.C.U.S. și P.C. Japonez
MOSCOVA 18 (Agerpres). — In 

declarația comună dată publicității 
la Moscova in legătură cu convor
birile dintre Konstantin Cernenko, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.. 
și Kenji Miyamoto, președintele C.C. 
ai Partidului Comunist Japonez, se 
subliniază importanța pe care părți
le o acordă extinderii raporturilor 
dintre cele două partide pe baza în
țelegerilor actuale. Documentul, 
transmis de agenția T.A.S.S., preci
zează că deosebirile de păreri din

Convocarea Congresului extraordinar al P.C. Finlandez
HELSINKI 18 (Agerpres). — Ple

nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Finlandez a hotărit

Plenara C.C. al
OTTAWA 18 (Agerpres). — La To

ronto s-au desfășurat lucrările ple
narei C.C. al Partidului Comunist 
din Canada, consacrată examinării 
problemelor legate de pregătirea ce
lui de-al XXVI-lea Congres al parti
dului. A fost dezbătut si aprobat 
proiectul rezoluției politice, in care

Ședința Comisiei 
permanente C.AJ2.R. 

pentru comerț exterior
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 

Moscova au avut loc lucrările șe
dinței a 69-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R pentru comerț exterior. Co- 

I misia a stabilit măsuri pentru reali
zarea sarcinilor ce-i revin din hotă- 

| firile Consfătuirii economice la nivel 
inalt a țărilor membre ale C.A.E.R.. 

I cit și din cele ale Sesiunii și Comi
tetului Executiv ale consiliului. De 

I asemenea, a examinat stadiul trata
tivelor pentru incheierea. între țările 
membre ale C.A.E.R.. precum și cu 
R.S.F.I., a protocoalelor privind li
vrările reciproce de mărfuri pe anul 
1985 și al încheierii contractelor pe 
acest an.

Comisia a examinat problemele 
formării prețurilor in comerțul re
ciproc al țărilor membre ale C.A.E.R. 
pe cincinalul viitor, adoptind hotă- 
riri corespunzătoare. A fost analizat 
stadiul îndeplinirii măsurilor com
plexe pentru îmbunătățirea radicală 
a service-ului și asigurarea cu piese 
de schimb a mașinilor și utilajelor 
care se livrează reciproc și a stabilit 
măsuri pentru îmbunătățirea, in con
tinuare. a colaborării in acest do
meniu.

Comisia a adoptat planul de lucru 
pe anii 1985—1986 și a examinat alte 
probleme ale colaborării multilate
rale a țărilor membre ale C.A.E.R. 
in domeniul comerțului exterior.

ORIENTUL
TEL AVIV 18 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Israelului. Shimon 
Peres, s-a pronunțat, pentru prima 
dată, m favoarea unei retrageri uni
laterale totale a trupelor israeliene 
din sudul Libanului, in cazul eșuării 
negocierilor dintre reprezentanți 
militari ai celor două țări, ce au loc 
in localitatea Naqhoura, informează 
agenția France Presse. Intr-un in
terviu acordat ziarului „Haaretz“, el 
a declarat că este favorabil „retra
gerii totale a forțelor israeliene la 
frontiera internațională".

TEL AVIV 18 (Agerpres). — La 
încheierea unei reuniuni de urgență 
a cabinetului israelian, ministrul de 
externe, Yitzhak Shamir, a declarat 
că guvernul este confruntat cu ..di
ficultăți foarte grave*.  Neînțele
gerile din cadrul echipei guverna
mentale. soldate cu demisia unui re
prezentant al partidului religios 
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tre P.C.U.S. și P.C.J. privind apre
cierea asupra situației internaționa
le. a cursei înarmărilor nucleare și 
asupra altor problpme nu pot con
stitui un impediment pentru colabo
rarea lor in vederea preintimpinării 
unui război nuclear, interzicerii și 
lichidării totale a armei nucleare. 
S-a exprimat convingerea că aceas
ta ar avea o importanță deosebită 
pentru lupta popoarelor consacrată 
preintimpinării unei catastrofe nu
cleare. apărării păcii și colaborării.

convocarea Congresului extraordinar 
ai partidului la 23 martie 1985, in
formează agenția A.D.N.

P.C. din Canada
se face o apreciere a situației inter
naționale și a celei politice și eco
nomice interne.

Plenara a hotărit ca lucrările celui 
de-ăl XXVI-lea Congres al P.C. Ca
nadian să se desfășoare in perioada 
5—8 aprilie 1985.

Încheierea lucrărilor Congresului 
Partidului Socialist Sanmarinez

SAN MARINO 18 (Agerpres). — 
La San Marino s-au încheiat lucră
rile celui de-ai 34-lea Congres al 
Partidului Socialist Sanmarinez. Au 
fost aprobate raportul de activitate 
al Comitetului Central al P.S.S. și 
programul de acțiune al partidului 
in perioada următoare.

Antonio Volpinari a fost reales 
secretar general al P.S. Sanmarinez.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, i-au fost 
transmise Iui Antonio Volpinari, 
secretar general al P.S. Sanmarinez, 
un salut cordial și cele mai bune 
urări, precum și calde felicitări in 
legătură cu realegerea sa in calitate 
de secretar general al P.S. Sanma
rinez.

Mulțumind, secretarul general al 
P.S.S. a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu un salut 
călduros și cele măi bune urări de 
sănătate și fericire, împreună cu 
dorința de a se dezvolta in conti
nuare raporturile prietenești dintre 
cele două partide.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către secretarul gene
ral al P.S.S. a tovarășului Ion 
Catrinescu, membru al C.C. al P.C.R., 
care a reprezentat partidul nostru la 
lucrările congresului.

MIJLOCIU
Shas. ar putea atrage pierderea 
majorității parlamentare. Primul 
ministru Shimon Peres a recu
noscut gravitatea situației create, 
dar a apreciat că guvernul trebuie 
să-și continue activitatea tn actuala 
sa formulă, avind in vedere proble
mele serioase de ordin economic și 
militar existente.

AMMAN 18 (Agerpres). — Autori
tățile israeliene de ocupație din 
orașul Tulkarem (malul vestic al 
Iordanului) au suspendat toate auto
rizațiile emise cetățenilor arabi pen
tru construirea de locuințe. Această 
decizie, cș^e face parte din acțiunile 
represive întreprinse de Israel îm
potriva locuitorilor din teritoriile 
arabe ocupaie. are menirea de a 
Înlesni forțelor de ocupație confis
carea unor terenuri din Tulkarem și 
împrejurimile acestuia, apreciază 
agenția KUNA.

——— (din actualitatea politică) ———
Avatarurile „operațiunii 10 + 2"

DOSARUL ADERĂRII SPANIEI Șl PORTUGALIEI LA PIAȚA COMUNĂ

în loc de consacrarea extinderii 
Comunității Economice Europene — 
cum speraseră inițial cercurile comu
nitare — reuniunea la nivel inalt a 
Pieței comune desfășurată la Dublin 
a trebuit să se mulțumească cu mai 
puțin, anume să se constituie intr-un 
fel de „curte de apel" asupra pro
blemelor nesoluționate in cursul nu
meroaselor runde de tratative care 
aii precedat-o. Chiar și în această 
postură, se aștepta ca reuniunea să 
înlăture ultimele incertitudini legate 
de viitoarea aderare a Spaniei și 
Portugaliei — care ar face ca 
„C.E.E.", sau „cei 10" să devină „cei 
12". Or. acest lucru nu s-a reușit, 
in pofida străduințelor manifeste de
puse de șefii de stat și de guvern 
in ședințele reuniunii și in afara 
lor. O dovadă in plus că extinderea 
spre sud a' C.E.E. este mai anevoioa
să decit a fost, la timpul ei, cea 
spre nord și vest.

Un drum presărat cu mul
te obstacole. Cei șapte ani scurși 
de la începerea tratativelor pe aceas
tă temă n-au fost de ajuns pentru 
realizarea unei înțelegeri, iar ulti
ma dată limită stabilită — 31 decem
brie 1984 — va fi și ea depășită, in- 
trucit punctul final al negocierilor 
rămine să fie pus de viitoarea reu
niune la nivel inalt, in luna martie 
a anului viitor. Dacă totul va de
curge conform celor mai optimiste 
prevederi — adică așa cum nu s-a 
intimplat niciodață pină acum — a- 
tunci nu va rămine decit procedura 
ratificării consensului de către fie
care tară, pentru ca Spania și Por
tugalia să poată intra in C.E.E. la 
1 ianuarie 1986. Pinii atunci insă va 
curge multă apă pe Sena, Tibru. Ta- 
misa sau Tejo...

La Dublin. dosarul „operațiunii 
UI - 2" a avansat doar intr-o singu
ră direcție : s-a ajuns la un con
sens in privința limitării producției 
de vin in cadrul C.E.E.. problemă 
considerată drept obstacol principal 
pentru elaborarea unei platforme co
mune de negocieri cu Spania șl Por

tugalia. Conform înțelegerii, cei un 
milion de viticultori ai „Europei 
verzi" (Piața comună agricolă) vor 
trebui să-și plafoneze producția pen
tru a absorbi excedentele (de circa 
un miliard de litri in prezent) și a 
face loc mai ales viticultorilor spa
nioli, a căror producție reprezintă 
aproape o treime din totalul C.E.E. 
Comentatorii de presă sint de pă
rere că prin această reglementare 
s-au aplanat divergențele cu Italia 
și Franța — cele mai mari țări pro
ducătoare — asupra măsurilor de 
reducere a „lacului" de vin comuni
tar. care, in proporție de o cincime, 
va fi destinat de acum înainte distit- 
lârii, spre a fi transformat in alcool 
industrial.

Cum era de așteptat, discuțiile a- 
supra acestui punct controversat 
s-au prelungit îndelung, punind in 
evidență serioase deosebiri de ve
deri. Astfel. Grecia a insistat să se 
obțină o sporire considerabilă a fondu
rilor comunitare pentru programele 
de dezvoltare in regiunile meditera
neene, iar apoi, chiar acceptînd com
promisul viticol, a exprimat rezerve 
asupra lărgirii C.E.E., pină cind pro
blema in cauză nu-și va găsi regle
mentarea intr-o manieră satisfăcă
toare.

Referindu-se la răspunsul negativ 
la cererile Greciei formulate la reu
niune. agenția France Presse releva 
că cercurile comunitare „au văzut in 
acest răspuns primul din numeroa
sele refuzuri pe care țările indus
trializate din nord le vor exprima 
în anii ce urmează față de cererile 
țârilor din sud ale C.E.E., întărite 
prin aderarea Spaniei și Portugaliei".

Oricit de însemnat, „compromisul 
viticol" nu reprezintă decit o parte 
a dosarului aderării, care, pe lingă 
latura Iui agrară, mai are și altele, 
cu destule probleme in suspensie. 
Nu intimplător, cercurile politice din 
celp două țări „candidate", mai ales 
cele portugheze, și-au exprimat de
cepția față de rezultatele reuniunii 
de la Dublin, considerind că deciziile 
ei i eprezintă un „semieșec". in ce 
privește perspectivele aderării. Re- 

flectind această stare de spirit, zia
rul „O Dia" scria că „cei zece" s-au 
jucat de-a „v-ați ascunșeleă" eu ta
rile iberice.

Fructele — mediteraneene 
- ale discordiei. 1,1 ambele tări 
candidate, o sursă majoră de preo
cupări pe plan guvernamental □ 
constituie actualmente' concilierea 
modernizării economice, in special 
reconversiunea industrială, eu nece
sitățile sociale, dar pină acum pre
țul reconversiunii se. dovedește ustu
rător, traducindu-șe intr-o sporire 
Continuă a șomajului, mai cu seamă 
in Spania. în plus, viitorii parteneri 
comunitari au formulat o serie de 
condiții dezamăgitoare pentru Ma
drid și Lisabona in ce privește „do
sarul agricol", adică tocmai capitolul 
de la care candidați! așteptau com
pensații pentru sacrificiile făcute cu 
remodelarea industrială. Dar, așa 
cum scriau ziarele madrilene, propu
nerile celor zece „penalizează" fruc
tele și legumele, sectoarele cele mai 
competitive ale agriculturii spanio
le. Astfel, dacă acceptă perioadele 
propuse, spaniolii și portughezii vor 
trebui să aștepte... "sfirșitul mileniu
lui pentru a-și vinde peștele in de
plină libertate de la Gibraltar pină 
in Scoția, iar legumele și fructele 
doar cu patru ani mai devreme 1 
Și-au spus, desigur, cuvintul în a- 
ceastă privință rezervele formulate 
mai demult de Franța și Italia, care 
se tem de concurența unor produse 
spaniole de tip mediteranean — 
mai ales portocale. lămii, concentrat 
de tomate și ulei de măsline.

Invitație la un meniu pen
tru anul 2000. “eocamdată, con
certarea pozițiilor are în vedere 
membrii C.E.E., urmind ca apoi, con
sensul comunitar să facă obiectul 
discuțiilor finale cu candidații ibe
rici; Acestora din urmă, pe lingă, 
pozițiile de principiu asupra unui 
sector sau altul, le vor fi prezen

tate și o serie de mecanisme prevă
zute să funcționeze in așa-numita 
perioadă de adaptare la C.E.E.. in 
scopul declarat de a nu se perturba 
piața agricolă comunitară, ținind 
seama că unele produse ale Spaniei 
,și Portugaliei sint similare celor ale 
unor țări membre, tn această direc
ție, statele C.E.E. propun o perioa
dă de adaptare de un deceniu.

Situația se înfățișează și mai difi
cilă in domeniul pescuitului, din 
simplul motiv ,că Spania singură are 
o capacitate a flotei de pesțadoare 
reprezentind mai bine de două 
treimi din cea a tuturor țărilor 
C.E.E. în fața unui asemenea poten
țial (locul patru in ierarhia mondia
lă), căruia ar urma să i se repar
tizeze. cote de pescuit pe măsură, 
actualii membri ai C.E.E. au căzut 
foarte repede de acord ca Spania sa 
rămină un timp in afara politicii co
munitare in acest sector. Aici deo
sebirile de vederi sint minime : unii 
socotesc că perioada de menținere m 
afara „Pieței comune albaștreț*  să 
fie de peste zece ani. iar alții op
tează, pentru o cifră rotundă, propu- 
nind ca termen anul 2000. Pe scurt, 
membrii C.E.E. s-au înconjurat cu 
un mare număr de opreliști spre 
a-și feri economiile de concurența 
țărilor iberice pe perioade de timp 
mai mult sau mai puțin îndelunga
te. Rămine insă de văzut dacă invi
tații vor accepta meniul picant pro
pus.

Fața ascunsă a integrării 
meridionale. Dar lăsind 13 0 
parte detaliile dosarului aderării, 
observatorii politici remarcă faptul 
că în urma cererilor Greciei se poar
tă discuții in legătură cu problema 
renunțării la sistemul de a se adop
ta hotărîri pe baza majorității vo
tului și nu a consensului — ceea ce 
înseamnă că state suverane se pot 
vedea puse în situația de a accepta 
decizii care contravin intereselor lor 
naționale. Observatorii remaTcă, de 
asemenea, pe marginea tratativelor 
purtate pină acum, încercările de 
a se condiționa intrarea in Piața co
mună de atitudinea „candidațilo’r" 
față de blocul N.A.T.O. în ce pri
vește Portugalia, deși deocamdată 
nu s-au ridicat probleme deosebite, 
cercurile N.A.T.O. urmăresc, pare-se, 
obținerea de garanții suplimentare 
referitoare la statutul bazei militare 
americane de pe insula Tercelra, din 
arhipelagul Azorelor — bază de mare 
importanță strategică — și in ge

nere legarea mai ștrinsă a Portuga
liei de politica nord-atlantică. Cu 
atit. mai . mult, cu cit și, in Portugalia 
crește curentul de opinie impotriva 
blocurilor militare și a prezenței ba
zelor străine.

Iu cazul Spaniei, situația este mai 
delicată. Se știe că, deși această tară 
a aderat in luna mai 1982 te N.A.T.O., 
guvernul socialist, venit la putere 
in urma alegerilor din toamna ace
luiași. an; a hotârit să „înghețe" in
tegrarea in structurile militare ale 
pactului, promițind. totodată, orga
nizarea unui referendum, in care 
poporul spaniol să decidă asupra a- 
partenenței la acest bloc, intenție 
reafirmată . recent de șeful guver
nului.

In forme aluzive sau directe, dis
cuțiile privitoare la intrarea Spaniei 
in Piața comună au arătat că anu
mite cercuri occidentale consideră că 
ar fi posibil să folosească prilejul 
ca mijloc de presiune sau ca „mo
nedă de schimb" incercind să obți
nă intr-un fel de „contrapartidă" o 
mai strinsă integrare a Spaniei în 
N.A.T.O.

Cercuri largi ale opiniei publice 
iberice consideră insă că tendințele 
de lărgire și perpetuare a blocurilor 
militare, de menținere a bazelor mi
litare pe teritoriile altor țări contra
vin intereselor poporului spaniol, ca 
și ale popoarelor europene in an
samblu. contrastează puternic cu 
voința ații de clar exprimată in ca
drul amplelor manifestații desfășu
rate in toate colțurile Spaniei — in
clusiv una la Madrid, reunind ju
mătate de milion de pârtiei panți — 
pentru ieșirea țării din N.A.T.O. și 
desființarea bazelor militare ameri
cane de pe teritoriul național, ca 
parte integrantă a acțiunilor ce se 
desfășoară la scara întregului conti
nent european impotriva înarmări
lor, pentru dezarmare și pace.

Este rezultatul firesc al conștienti
zării maselor populare, care înțeleg 
tot, mai limpede că, in condițiile ac
tualei încordări internaționale deter
minate de instalarea noilor rachete 
nucleare in Europa, a devenit impe
rativ de importanță vitală pentru 
continentul nostru și pentru întrea
ga lume trecerea la măsuri concrete 
de destindere și dezarmare. Pentru 
că in condiții de pace va fi, evident, 
mai ușor să-și găsească rezolvare 
diferite alte probleme in suspensie, 
inclusiv cele legate de aderarea ță- 
riloF iberice la Piața comună.

V. OROS

Mitraliera
.Nu. nu căutați . in 

vreun atlas orașul 
Rajneeshpuram („ce
tatea lui Kajneeslv'). 
pentru că nu-l veți 
găsi. Si. totuși, despre 
acest oraș se vorbește 
in ultimul tilnp în pa
ginile presei mondialei 
Totul a început in 
1981. In acel an, silit 
să-și ia tălpășița din 
statul indian Bombay, 
unde crease o secta 
așa-zis a „iluminării 
spirituale", ale cărei 
practici degradante 
au stirnit indignarea 
populației și. a autori
tăților, un anunie Raj- 
neesh a găsit nimerit 
să-și mute sediul in 
America, probabil a- 
vtnd in vedere că aici 
mai ființează incă vreo 
3 000 de secte. $i așa 
s'e face că pașnicii lo
cuitori ai micii ușezări 
Antelope, din Oregon 
(nord-vestul S.U.A.). 
s-au pomenit icu un 
vecin nedorit și nepof
tit. căpetenia sectei 
(„guru") acliiziționind. 
un intins domeniu. 
..una din cele mai 
mari proprietăți parti
culare din America", 
cum scria revista 
„Life".

Odată instalat, Raj- 
neesh, care și-a atri
buit cu de la sine 
putere titulatura de 
Bhagican Sliree (stăpi- 
nul suprem) și-a ma
nifestat. intenția de a 
transforma noua sa 
reședință pe care u ' 
proclamat-o oraș, bo
tezind-o ad-hoc cu 
propriul său nume, in- 
tr-un fel de placă 
turnanta a multiplelor 
activități, cit se poate 
de lumești, cu care se 
ocupă secta : de la 
discoteci și localuri de 
noapte la fel de fel 
de întreprinderi, ma
gazine, hoteluri, fir
me bancare ș.a., un 
adevărat imperiu eco
nomic, dispunind de

din Rolls-Royce-ul alb
un capital de ordinul 
sutelor de milioane de 
dolari. Un imperiu 
clădit pe exploatarea 
prin toate formele 
imaginabile. inclusiv 
cerșitul și prostituția, 
a celor 300 000 de 
membri ai sectei, răs- 
pindlți in diferite col
țuri ale lumii.

Numai că. printr-b 
hotărire a. autorităților 
locale, crearea noului 
oraș a. fost declarată 
ilegală. Un timp, lu
crurile păreau a se fi 
oprit aci. Apoi, pro- 
fitînd de expirarea 
mandatului a doi din
tre cei trei membri ai 
consiliului districtual, 
Haineesh a trecut la 
contraatac, vizind do- 
bindirea controlului 
asupra administrației 
locale. Cum să-și a- 
tingă insă ținta, avind 
in vedere că posturile 
de consilieri sint eligi
bile? Nimic mai sim
plu : in citeva săpta- 
mini. Rajneeshpuram 
și-a dublat populația 
de la 2 000 la 4 000 de 
iQcuitori. Atrași de un 
■anunț apărut in ziare, 
prin care li se ofereau 
hrană și adăpost pe 
gratis, sute și sute 
de vagabonzi, oameni 
fără căpătii. reprezen
tind. tot atitea voturi 
in plus necesare, s-au 
îndreptat spre ..ora
șul" lui Rajneesh.

fn. fața acestei veri
tabile invazii, cetățe
nii din împrejurimi 
s-au socotit in drept 
si ia măsuri de apă
rare. $i atunci, adevă
ratul chip al lui Raj
neesh și al acoliților 
săi a ieșit la iveală. 
Pentru a-și ocroti 
..protejații". el a ordo
nat constituirea unor 
grupuri de pistolari, 
tar purtătorul său de 
cuvint oficial a lansat 
un avertisment dras
tic : .-.pentru fiecare 
dint oaspeții noștri

care va avea de sufe
rit vor cădea 13 cape
te". Și, pentru a 
arăta că nu glumește. 
..guru" a. operat o mo
dificare in ceremonia
lul plimbărilor sale 
zilnice pe strada prin
cipală din Raineesh- 
puram. intr-unui din 
cele 47 Rolls-Royce- 
uri, cite posedă, toate 
de culoare albă: in in
teriorul somptuoaselor 
limuzine au fost insta
late puști-mitraliere.

lată o asociere tot 
atit de bizară ca. și 
intilnirea dintre o 
mașină de cusut și 
o uinbrelă pe masa de 
disecție — faimoasa 
definiție aplicată su- 
prarealismului. Numai 
că in cazul de față nu 
este vorba de imagini 
ale artei suprarea
liste, ci de o drama
tică realitate. Reali
tatea existentei unor 
secte de genul celei 
create de , Raineesh, 
care nu sint altceva 
decit. mecanisme de 
îmbogățire a celor ce 
le patronează. Prin 
impostură și înșelă
ciune. prin mutilarea 
conștiințelor, priit ex
ploatarea pină la ul
timele consecințe a 
credulității. Fenomene 
care au. atins asemenea 
proporții incit, in par
lamentul rest-euro- 
pean a fost, introdus un 
document prin care se 
cere instituirea, de 
mult scadentă, a u- 
hui control sever asu- . 
pra activității secte
lor, inclusiv a opera
țiunilor lor financiare. 
Intimplări. ca acelea 
petrecute la Rajneesh- 
puram par a începe să 
deschidă tot mai, multi 
ochi. care, pină de 
curind. se mulțumeau 
să arunce priviri indi
ferente sau nepăsă- 
toare.

R. CAPLESCU


